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RESUMO 

 

 

Introdução: A pneumonia neonatal representa um importante agravo de saúde global. O seu 

diagnóstico é um desafio, devido à inespecificidade das manifestações clínicas, laboratoriais e 

radiológicas. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), em 2013, estabeleceu 

critérios diagnósticos para pneumonia neonatal. Acredita-se que o uso destes critérios possa trazer 

uniformidade e melhorias no atendimento ao paciente. Além do desafio diagnóstico, não se 

observa uma padronização por diferentes autores quanto ao tempo de tratamento antimicrobiano 

em pneumonia neonatal. Objetivos: Identificar o conhecimento dos médicos acerca dos critérios 

preconizados pela ANVISA para o diagnóstico de pneumonia neonatal e reconhecer o tempo de 

terapia antimicrobiana utilizado para tratamento. Metodologia: Estudo transversal realizado nas 

unidades de terapia intensiva neonatal do município de Niterói, RJ, através de questionário 

validado, aplicado aos médicos, contendo questões que abrangiam situações clínicas e sinais e 

sintomas da pneumonia neonatal, baseadas nos critérios diagnósticos preconizados pela ANVISA. 

Resultados: Foram entrevistados 79 médicos. Identificou-se que 44% não reconheceram a 

situação clínica a respeito do diagnóstico de pneumonia neonatal e 28% a situação referente ao 

diagnóstico de doença de membrana hialina. O tempo de 7 dias (56%) foi o tempo de tratamento 

antimicrobiano mais prevalente. Quanto ao questionamento sobre os critérios preconizados pela 

ANVISA, 67% dos entrevistados negaram conhecê-los e 33% afirmaram conhecer tais critérios, 

porém não souberam relatá-los. Conclusões: O desconhecimento da maioria dos médicos sobre 

os critérios preconizados pela ANVISA para o diagnóstico de pneumonia neonatal e a 

variabilidade no tempo de tratamento antimicrobiano proposto indicam a necessidade de 

melhorias na divulgação destes critérios e a normatização do tempo de tratamento antimicrobiano 

em pneumonia neonatal. 

Palavras-Chave: “conhecimentos, atitudes e prática em saúde”; “pneumonia”; “recém-

nascidos”. 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Introduction: Neonatal pneumonia represents an important global health problem. Its diagnosis 

is a challenge due to non-specific clinical, laboratory and radiological manifestations. The 

National Agency of Sanitary Surveillance (ANVISA), in 2013, established diagnostic criteria for 

neonatal pneumonia. It is believed that the use of these criteria can bring uniformity and 

improvements in patient care. In addition to the diagnostic challenge, there is no standardization 

by different authors regarding the time of antimicrobial treatment in neonatal pneumonia. 

Objectives: To identify the knowledge of physicians about the criteria recommended by ANVISA 

for the diagnosis of neonatal pneumonia and to recognize the time of antimicrobial therapy that 

they use. Methodology: A cross-sectional study performed in all neonatal intensive care units of 

the city of Niterói, RJ, using a validated questionnaire, applied to physicians, containing questions 

about clinical situations and signs and symptoms of neonatal pneumonia, based on the diagnostic 

criteria recommended by ANVISA. Results: Seventy nine physicians were interviewed. It was 

identified that 44% of the physicians did not recognize the clinical situation regarding the 

diagnosis of neonatal pneumonia and 28% the situation regarding the differential diagnosis. The 

time of 7 days (56%) was the most prevalent antimicrobial treatment time. Regarding the 

questioning about the criteria recommended by ANVISA, 67% of the interviewees denied 

knowing them and 33% said they knew these criteria but could not report them. Conclusions: 

Most physicians' lack of knowledge about the criteria recommended by ANVISA for the diagnosis 

of neonatal pneumonia and the variability of the proposed antimicrobial treatment time indicate 

the need for improvements in the disclosure of these criteria and of the standardization of the 

antimicrobial treatment time in neonatal pneumonia. 

Keywords: “health knowledge, attitudes, practice”; “pneumonia”; “infant” 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A despeito das novas tecnologias diagnósticas e avanços na terapêutica, a mortalidade 

infantil ainda é considerada elevada em pleno século XXI. Segundo a Organização Mundial de 

Saúde (OMS), em 2016, a média global de mortes em menores de 5 anos de idade foi 40,8 por 

1000 nascidos-vivo (OMS, 2017a). Os recém-nascidos (RN) representam 46% destes óbitos, 

com uma média global de 18,6 por 1000 nascidos-vivo (OMS, 2017b).  

 No Brasil, os dados do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde 

(DATASUS) referentes ao ano de 2016 revelaram 36.350 óbitos em menores de um ano de 

idade, sendo aproximadamente 69% em RN, 19.025 óbitos na faixa de 0 a 6 dias de vida e 6.105 

na faixa de 7 a 27 dias (DATASUS, 2018a). A análise estratificada dos óbitos mostrou 1.028 

casos de pneumonia e 341 casos de pneumonia congênita em menores de um ano de idade, o 

que totalizou 1.369. Dentre os casos de pneumonia, 76 foram na população de 7 a 27 dias, 952 

de 28 a 364 dias e nenhum na faixa etária de 0 a 6 dias. Em relação à pneumonia congênita, 

houve 181 casos na faixa etária entre 0 e 6 dias, 102 entre 7 e 27 dias e 58 entre 28 e 364 dias 

(DATASUS, 2018b). 

 Apesar de haver um declínio do número de óbitos na população neonatal devido 

pneumonia e pneumonia congênita em relação aos últimos anos anteriores (1.445 casos em 

2015 e 1.668 em 2014, por exemplo) (DATASUS, 2018c; DATASUS, 2018d), a pneumonia 

neonatal ainda representa um importante agravo de saúde global, apresentando consideráveis 

morbidade e mortalidade, principalmente nos países em desenvolvimento (Duke, 2005; Hooven 

& Polin, 2017). 

 O diagnóstico da pneumonia neonatal é um desafio, tendo em vista a dificuldade no 

diagnóstico diferencial clínico da sepse com comprometimento respiratório e de outras causas 
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que se manifestam com sinais de dificuldade respiratória, como a aspiração de mecônio e a 

doença da membrana hialina (DMH) (Puopolo, 2015).  

Mesmo aventado o diagnóstico de pneumonia neonatal, as barreiras técnicas para 

alcançar amostras biológicas das vias aéreas inferiores dos RN dificultam a identificação 

etiológica dos organismos causadores da doença, resultando na maioria dos casos, em uma 

terapêutica empírica, aumentando a chance de resistência bacteriana, prolongamento do tempo 

de internação e custos hospitalares (Hooven & Polin, 2017). 

Segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), diretrizes clínicas são 

definidas como: “um conjunto de recomendações estruturadas, submetidas à atualização 

periódica à luz das evidências científicas disponíveis, a fim de produzir ações de melhor 

qualidade”. Com isso, procura-se melhorar o cuidado ao paciente individualmente, através da 

integração da experiência à melhor evidência clínica (ANS, 2009). 

 O uso de diretrizes clínicas adequa as técnicas utilizadas no manejo clínico, promove 

maior utilização de intervenções com evidências avaliáveis, além de uniformizar as condutas 

entre os profissionais. Apesar deste uso ser estimulado, também pode gerar danos e estes devem 

ser lembrados, como vieses na influência daqueles que formulam as diretrizes, a ocorrência de 

influências econômicas, bem como a limitação a apenas o seu uso, o que pode levar a uma 

rigidez na sua aplicação (Magluta, 2010).  

Visando prevenção, diagnóstico e tratamento mais abrangentes das infecções do período 

pré-natal, perinatal e neonatal, em 2013, o Ministério da Saúde, através da Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária (ANVISA) estabeleceu vários critérios diagnósticos em neonatologia, 

incluindo os da pneumonia neonatal, sendo realizada revisão mais recente, em 2017. 

Considerando a sua importância na aplicabilidade do diagnóstico desta doença, esta pesquisa 

utilizou como base esta ferramenta (ANVISA, 2013; 2017) (Figura 1). 
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Na revisão da literatura sobre o tema, observou-se que não existe uma padronização 

quanto à duração do tempo de tratamento antimicrobiano na pneumonia neonatal, visto que 

diferentes tempos de tratamento são descritos pelos autores (Hillman & Lam, 2019; Barnett & 

Klein, 2016; Hooven & Polin, 2017; Reiterer, 2013; Jackson, 2018; Engle e cols., 2000). 

Constitui-se objeto deste estudo analisar o conhecimento dos médicos que atuam nas 

unidades de terapia intensiva neonatal (UTIN) da cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro, 

acerca do diagnóstico de pneumonia neonatal, tomando como base os critérios preconizados 

pela ANVISA, além do reconhecimento do tempo de tratamento antibiótico para esta doença, 

por ser a pneumonia neonatal um importante agravo de saúde, responsável por altas taxas de 

morbidade e mortalidade. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1. Pneumonia Neonatal: Conceito 

 

A pneumonia neonatal caracteriza-se por um processo inflamatório dos pulmões a partir 

de uma infecção bacteriana, viral ou fúngica ou de origem química. Pode ser, com frequência, 

um dos primeiros sinais de infecção sistêmica, estando associada a quadros como sepse e 

meningite neonatais, além de ser uma importante causa de distúrbios respiratórios em RN 

(Brasil, 2011; Mathur e cols., 2002). A definição de pneumonia em necropsias se caracteriza 

pela presença de processo inflamatório, mais especificamente, pela presença de leucócitos 

polimorfonucleares nos alvéolos pulmonares ou no interstício ou em ambos (Barnett & Klein, 

2016). 

 

2.2. Epidemiologia  

 

Entre os anos de 2006 e 2016, observou-se um decréscimo no número de óbitos por 

pneumonia em neonatos, de 278.000 para 154.000 mortes (GBD 2016, 2017). Apesar desta 

redução nos óbitos, a pneumonia neonatal ainda continua sendo um importante agravo global 

de saúde, especialmente nos países em desenvolvimento. Estima-se que a pneumonia ocorra 

em cerca de um terço dos RN que evoluem para óbito nas primeiras 48 horas de vida (Duke, 

2005).  

Em países desenvolvidos, a incidência de mortes por pneumonia neonatal em RN a 

termo é de um por cento, enquanto que em RN menores de 2500g é de 10%. O diagnóstico de 



16 

 

pneumonia por necropsias foi realizado em 20% a 60% de natimortos e nascidos vivos 

(Crowley, 2015).  

Dados de estudos em países subdesenvolvidos revelam a pneumonia como importante 

causa de distúrbios ventilatórios no período neonatal. Mathur e cols. (2002) avaliaram 150 RN 

que foram admitidos no hospital do estudo, em Nova Déli, na Índia, apresentando distúrbios 

respiratórios, excetuando-se os desencadeados por problemas cirúrgicos, malformações 

congênitas e doenças cardíacas congênitas. A pneumonia foi a principal causa desses distúrbios, 

representando 68,6% dos casos. 

No Brasil, Mussi-Pinhata e cols. (2004) investigaram RN com distúrbios respiratórios, 

aos quatro dias de vida, cujas mães não receberam antibioticoprofilaxia, a fim de avaliar a 

frequência, etiologia das infecções bacterianas e os fatores de risco associados. Foram avaliados 

261 RN com distúrbios respiratórios admitidos em uma UTIN, no município de Ribeirão Preto, 

estado de São Paulo, sendo 94% prematuros. Houve 31 casos (11,9%) de infecções bacterianas 

confirmadas e 62 (23,8%) foram considerados casos suspeitos, ou seja, apresentavam sinais 

radiográficos de pneumonia, com hemoculturas e teste de aglutinação em látex para o antígeno 

do Streptococcus do grupo B (SGB) negativos.  

 

2.3. Classificação 

 

A pneumonia, em fetos e RN, apresenta diferentes classificações, segundo diferentes 

autores, baseadas, em sua grande maioria, no tempo de instalação, no meio de aquisição e de 

acordo com o principal agente causador (Duke, 2005; Hooven & Polin 2017; Hillman & Lam, 

2019; Crowley, 2015; Barnett & Klein, 2016).  

Hillman & Lam (2019) consideram pneumonia de início precoce (incluindo a 

pneumonia congênita) e pneumonia de início tardio, além da pneumonia por aspiração. 
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Alguns autores consideram a pneumonia de início precoce aquela que se manifesta nas 

primeiras 48 horas de vida (Brasil, 2011; ANVISA, 2013), em três dias (Crowley, 2015) e em 

7 dias de vida (Duke, 2005; Hooven & Polin, 2017; Hillman & Lam, 2019).  

A pneumonia congênita pode ser considerada um subtipo da pneumonia de início 

precoce (Brasil, 2011; Crowley 2015; Hillman & Lam, 2019). Trata-se de uma infecção 

adquirida na vida fetal, através da via hematogênica transplacentária ou da via ascendente pelas 

membranas corioamnióticas (Hooven & Polin, 2017), ou por aspiração do líquido amniótico 

infectado (Moreira & Lopes, 2004), caracterizando-se como componente de uma doença 

congênita generalizada. Este quadro geralmente é associado ao trabalho de parto prematuro, à 

natimortalidade, à asfixia e à insuficiência respiratória grave ao nascimento, bem como à 

valores reduzidos da escala de Apgar. Esta doença pode ocorrer quando uma infecção sistêmica 

se instala na mãe, como rubéola, citomegalovírus (CMV), sífilis, tuberculose e a síndrome da 

imunodeficiência adquirida. Em muitos casos, as mães podem ser assintomáticas. Os recém-

nascidos podem apresentar possíveis sintomas como hepatoesplenomegalia, trombocitopenia e 

icterícia (Brasil, 2011; Duke, 2005).  

Dentre as pneumonias de início precoce, também se encontram as pneumonias 

adquiridas durante o nascimento. Tratam-se de processos inflamatórios decorrentes à 

contaminação do feto ou RN por microrganismos que colonizam o canal do parto (Brasil, 2011). 

Tanto a pneumonia associada à infecção bacteriana do líquido amniótico quanto a pneumonia 

adquirida pela colonização do canal de parto, estão, em grande parte, relacionadas à 

corioamnionite e à evidência de asfixia neonatal. A relação de asfixia com pneumonia não é 

conhecida, mas esta pode gerar gasping fetal e aspiração de líquido amniótico, o que caracteriza 

a pneumonia por aspiração de líquido amniótico. Esta doença é fundamentada nos achados 

comuns de debris de líquido amniótico e leucócitos maternos no exame histológico dos 

pulmões, em necropsias (Duke, 2005).  
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As pneumonias de início tardio se caracterizam por infecções que se desenvolvem a 

partir de 48 horas de vida devido exposição aos patógenos do ambiente, incluindo patógenos 

nosocomiais. As pneumonias que ocorrem ainda no hospital, denominadas pneumonias 

associadas à assistência à saúde e a pneumonia associada à ventilação (PAV) estão incluídas 

neste grupo (Hooven & Polin, 2017; ANVISA, 2013). A maioria dos casos de pneumonia de 

início tardio, em UTIN, ocorre em RN ventilados prematuramente (Hillman & Lam, 2019).  

Segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (Center for Disease Control and 

Prevention – CDC), PAV é definida como infecção quando o RN, na data do evento, está em 

ventilação mecânica (VM) por mais de dois dias corridos, sendo a colocação do respirador o 

dia um e estando o paciente em VM no dia do evento ou no dia anterior. O dia do evento é a 

data em que o primeiro elemento usado para atender aos critérios da infecção ocorreu, dentro 

do período da janela de infecção, composto de 7 dias (CDC, 2018). Segundo a ANVISA, as 

pneumonias de aparecimento anterior a 48 horas não devem ser consideradas PAV, mesmo se o 

RN estiver em uso de VM (ANVISA, 2013).  

A PAV é considerada um preditor independente de mortalidade em prematuros de muito 

baixo peso. Além disso, a ocorrência de PAV se associa ao aumento da morbidade, duração 

prolongada da VM e estadia em maior período nas UTIN. Este maior tempo leva, portanto, a 

um maior custo com internação, além de aumentar a morbidade (Cernada e cols., 2013). 

A pneumonia por aspiração ocorre em crianças portadoras de doença do refluxo 

gastroesofágico (DRGE) ou com incoordenação da sucção ou da deglutição. A aspiração pode 

levar à obstrução brônquica pelo material aspirado, o que culmina com colapso pulmonar e/ou 

consolidação. Pode gerar predisposição às infecções, além de irritação química (quando 

aspirado conteúdo gástrico) (Hillman & Lam, 2019). 
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2.4. Etiologia 

 

O processo inflamatório dos pulmões que ocorre na pneumonia neonatal é resultante de 

uma infecção bacteriana, viral ou fúngica, em sua grande maioria, sendo as bactérias os 

principais agentes (Brasil, 2011).  

A maioria das informações acerca da microbiologia da pneumonia neonatal adveio de 

culturas realizadas em necropsias de natimortos ou RN que foram a óbito durante o primeiro 

mês de vida. Além das necropsias, informações importantes surgiram de hemoculturas, culturas 

de aspirado traqueal, análise do líquido pleural e culturas de materiais obtidas através de punção 

por agulha (Barnett & Klein, 2016). 

A etiologia das pneumonias neonatais assemelha-se, em sua grande maioria, à etiologia 

da sepse neonatal (Huang e cols., 2016). As pneumonias de início precoce (incluindo a 

pneumonia congênita) são geralmente causadas por patógenos adquiridos verticalmente, 

transmissão ainda intrauterina, ou durante o parto, incluindo os patógenos que colonizam o trato 

vaginal (Kumar & Bhat, 2015).  

Ao pensar em pneumonia congênita, deve-se ter em mente as infecções presentes na 

mãe que podem gerar pneumonia no feto ou no RN. Os patógenos responsáveis pela pneumonia 

congênita, nos países em desenvolvimento, incluem Herpes Simplex Vírus (HSV), Toxoplasma 

gondii, CMV e Treponema pallidum (Hooven & Polin, 2017).  

O HSV é o principal agente viral causador da pneumonia neonatal de início precoce. A 

pneumonia por HSV ocorre em 33 a 54 por cento das infecções por HSV disseminadas e 

usualmente é fatal, mesmo em vigência de tratamento. Além do HSV, outros vírus podem causar 

pneumonia pela via transplacentária das mães que adquirem a infecção tardiamente na gestação. 

São exemplos o adenovírus, o enterovírus, o vírus da caxumba e o vírus da rubéola (Campbell, 

1996).  



20 

 

A infecção materna pelo Toxoplasma gondii se dá pela ingestão de alimentos e água 

contaminados, principalmente carne mal cozida; contato com as fezes de gatos contendo os 

oocistos e solo contaminado pelos animais infectados (Hampton, 2015). O risco de transmissão 

para o feto aumenta conforme a idade gestacional (IG), porém a gravidade diminui (Montoya 

& Liensenfeld, 2004).  

A infecção pelo CMV é a infecção vertical mais comum em humanos. A transmissão do 

CMV na mãe se dá pelo contato interpessoal de fluidos corporais, incluindo saliva, urina, 

sêmen, entre outros (Pass & Arav-Boger, 2018) e o risco desta transmissão é maior em gestantes 

com infecção primária (Yamada e cols., 2018).  

O Treponema pallidum, patógeno causador da sífilis, é adquirido pela mãe, em grande 

maioria dos casos, pelo ato sexual. Esta bactéria gera infecção vertical, através da disseminação 

hematogênica da gestante infectada sem tratamento ou inadequadamente tratada para o feto, via 

transplacentária. A transmissão é mais comum quanto maior número de espiroquetas estiver na 

circulação, ou seja, é maior nas fases iniciais da doença (Avelleira & Bottino, 2006).  

Os agentes etiológicos responsáveis pelas pneumonias de início precoce são 

comumente: SGB, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Klebsiella spp., e Streptococcus 

pneumoniae (Huang e cols., 2016). O SGB ainda permanece como importante agente causador, 

apesar de sua incidência ter diminuído com a triagem antenatal para colonização pelo SGB 

colhida nas 35 a 37 semanas de gestação e profilaxia intraparto com penicilina ou ampicilina 

para as gestantes colonizadas (Gomella, 2010). Outros patógenos como a Listeria 

monocytogenes, Mycoplasma, Chlamydia trachomatis, Enterococcus spp., Haemophilus spp, 

Streptococcus viridans, Enterobacter spp., Streptococcus do grupo A e Staphylococcus 

coagulase-negativo também podem ser causadoras da pneumonia de início precoce (Hooven & 

Polin, 2017). O Mycobacterium tuberculosis pode ser transmitido via transplacentária e ser o 

agente causal de pneumonia neonatal de início precoce (Stoll, 2014). Apesar da infecção pelo 
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M. tuberculosis resultar primariamente com envolvimento hepático, a pneumonia pode ser uma 

manifestação isolada ou associada à doença hepática (Starke, 1997). 

Candida sp e outros fungos também podem ser causadores de pneumonia neonatal. 

Barton e cols. (2017), em estudo para avaliar infecção por Candida sp. de início precoce em 

RN de muito baixo peso, analisaram o líquido pleural ou o tecido pulmonar de 12 crianças, 

obtendo 5 casos de pneumonia por Candida sp. confirmados pela cultura destes sítios, enquanto 

que os outros 7 casos apenas demonstravam evidências de pneumonia coincidindo com a 

candidíase sistêmica. 

A etiologia das pneumonias de início precoce está descrita no quadro 1. 

 

Quadro 1: Etiologia da pneumonia de início precoce. 
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 Toxoplasma gondii 

Herpes Simplex Vírus 

Citomegalovírus   

Treponema pallidum 

  

Pneumonia de início precoce 

 Streptococcus do grupo B  

Escherichia coli 

Staphylococcus aureus 

Klebsiella spp. 

Streptococcus pneumoniae 
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Mycobacterium tuberculosis 
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Dentre os agentes bacterianos causadores da pneumonia neonatal de início tardio, têm-

se Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter spp., Klebsiella spp., Staphylococcus aureus, 

Escherichia coli, Enterococcus spp., Acinetobacter spp., Proteus spp., Citrobacter spp., 

Stenotrophomonas maltophilia, Streptococcus agalactiae (Hooven & Polin, 2017). As bactérias 

atípicas como a Chlamydia trachomatis também são causas bem reconhecidas, principalmente 

em países em desenvolvimento, em que há frequentemente doenças sexualmente transmissíveis 

não tratadas (Hillman & Lam, 2019; Duke, 2005). 

Os patógenos mais comuns isolados na PAV são: P. aeruginosa e S. aureus. Entretanto, 

outros microrganismos também podem ser isolados, como:  Klebsiella spp., Escherichia coli, 

Staphylococcus coagulase negativa, Enterobacter cloacae, Enterococcus spp e 

Stenotrophomonas maltophila (Cernada e cols., 2013; Erfani e cols., 2016; Yuan e cols., 2007). 

 A prevalência de bactérias Gram-negativas aeróbias nas PAV em UTIN demonstra 

valores de 60% a 97% de culturas para Pseudomonas, Klebsiella e Acinetobacter, 

predominando nas hemoculturas (Erfani e cols., 2016). Por outro lado, Baltimore (2003) relata 

que as bactérias Gram-positivas se tornaram ainda mais comuns, sendo o S. aureus o agente 

predominantemente mais isolado. 

 A inflamação derivada de Ureaplasma urealyticum nos diferentes compartimentos 

(intrauterino, pulmão, sangue ou cérebro), na janela de vulnerabilidade, durante o 

desenvolvimento, contribui para o parto prematuro e injúrias no pulmão e no cérebro (Thomas 

& Speer, 2008). Cernada e cols. (2014) afirmam que mesmo não existindo literatura que refira 

U. urealyticum como causa de PAV, este agente pode ser fator confundidor, ocorrendo 

concomitante a PAV e alertam quanto a escolha adequada da antibioticoterapia quando 

Ureaplasma é isolado em culturas. 

O Mycobacterium tuberculosis também é identificado como um agente causador da 

pneumonia neonatal de início tardio, pois, além da via transplacentária, aspiração ou da ingestão 
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de líquido amniótico, ele também pode ser transmitido por inoculação aérea através dos 

contatos próximos (Hillman & Lam, 2019). 

 Os patógenos virais causadores da pneumonia de início tardio são o vírus sincicial 

respiratório, rinovírus humano, metapneumovírus humano, adenovírus, parainfluenza vírus, 

influenza A ou B e coronavírus (Hooven & Polin, 2017). Esses vírus, em sua maioria, são 

usualmente endêmicos durante o inverno e adquiridos de membros de equipe de saúde e 

visitantes infectados. Os vírus também são a principal e a mais importante causa de pneumonia 

pós-natal adquirida na comunidade, geralmente, por contato intradomiciliar com pessoas 

contaminadas (Stoll, 2014). 

Os fungos podem ser responsáveis por infecções sistêmicas adquiridas durante a 

hospitalização prolongada do RN. Espécies de Candida são responsáveis por pneumonia de 

início tardio mais provavelmente em RN em VM, com cateteres instalados ou em pós-

operatório de cirurgias abdominais (Stoll, 2014). O aumento da frequência dessas infecções por 

Candida é observado devido aos avanços na assistência aos RN prematuros de muito baixo 

peso (Huang e cols., 2016). 

  O quadro 2 demonstra os patógenos causadores da pneumonia de início tardio. 
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Quadro 2: Agentes etiológicos de pneumonia de início tardio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Fatores de risco 

 

  Os fatores de risco associados à pneumonia neonatal de início precoce incluem ruptura 

prematura de membranas (superior a 18 horas), corioamnionite, parto prematuro, taquicardia 

fetal e febre intraparto materna (Campbell, 1996). Também configuram como fatores de risco 

para pneumonia neonatal de início precoce, sexo masculino, baixos índices socioeconômicos, 

presença de infecção sistêmica comprovada e galactosemia, por aumentar a susceptibilidade 
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das infecções por germes Gram-negativos. Estes fatores podem estar ausentes em muitos RN e 

a prematuridade, muitas vezes, é encontrada isoladamente como fator de risco (Duke, 2005).  

 Incluindo PAV, os principais fatores de risco para pneumonia de início tardio são 

prematuridade, baixo peso ao nascer e duração da VM (Duke, 2005). Existem outros diversos 

fatores de risco para PAV, dentre estes: reintubação, sedação, uso prévio de antibióticos, 

infecção sistêmica primária, dieta enteral, nutrição parenteral, aspiração endotraqueal, 

hemotransfusões, síndromes genéticas, uso de esteroides e bloqueadores dos receptores 

histamínicos do tipo dois (Cernada e cols., 2014). 

 

2.6. Patogenia e fisiopatologia  

 

A patogênese da pneumonia congênita não é muito conhecida. Quando ocorre uma 

infecção intrauterina, há crescimento bacteriano ou viral no líquido amniótico e o patógeno, 

então, apresenta contato direto com a mucosa respiratória do feto. Aspectos histológicos em 

pneumonia congênita foram descritos através de achados de necropsias em natimortos ou RN 

que evoluíram a óbito em pouco tempo após o nascimento. Foram encontrados leucócitos 

polimorfonucleares de origem materna nos alvéolos, infiltrados de células redondas no tecido 

intersticial de bronquíolos e septos interalveolares, possíveis macrófagos nos alvéolos, além de 

debris amnióticos aspirados. Estes últimos corroboram com o conceito de transmissão pelo 

contato direto da mucosa respiratória com o líquido amniótico infectado. Da mesma forma, 

sinais de processos inflamatórios foram encontrados em segmentos histológicos do pulmão, de 

maneira difusa e uniforme (Hooven & Polin, 2017; Barnett & Klein, 2016). 

 A aspiração de mecônio reduz as propriedades antimicrobianas do líquido amniótico, 

além de ser importante via para a penetração de bactéria e sua persistência pós-natal nos 
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pulmões (Hutton & Thorpe, 2014). No entanto, segundo Barnett & Klein (2016), bactérias são 

achados infrequentes e culturas para bactérias geralmente são negativas. 

 A pneumonia de início precoce também pode ser adquirida durante a passagem pelo 

canal de parto. Esta geralmente ocorre por sepse pelo SGB de colonizações vaginais maternas 

(Hooven & Polin, 2017). O pulmão infectado contém áreas de exsudato celular denso com 

congestão vascular, hemorragia, necrose pulmonar e muitas vezes bactérias são encontradas nos 

segmentos pulmonares (Barnett & Klein, 2016).  

 A pneumonia de início tardio ocorre pela colonização da mucosa orofaríngea por um 

potencial patógeno, que alcança o trato respiratório inferior, onde as defesas imunes 

inadequadas, permite a disseminação (Hooven & Polin, 2017). 

 Nos casos de PAV, a VM aumenta o risco de pneumonia bacteriana em 6 a 20 vezes 

(Chastre & Fagon, 2002). O tubo orotraqueal (TOT) sem cuff utilizado nos RN representa um 

importante reservatório de microrganismos, o que pode facilitar a entrada da bactéria no trato 

respiratório inferior e a colonização traqueal, podendo gerar a PAV. A entrada das bactérias 

geralmente é devido a um vazamento ao redor do TOT ou através do seu lúmen e ocorre 

especialmente em situações em que a cabeceira não permanece elevada ou quando há 

inadequadas aspirações traqueais (Craven & Hjalmarson, 2010; Garland, 2010; Hooven & 

Polin, 2017).  

Outra potencial forma de infecção pulmonar ocorre devido a refluxo e aspiração de 

secreções gástricas contaminadas, porém, a patogênese desta pneumonia causada por bactérias 

oriundas do trato gastrointestinal ainda é controversa (Hooven & Polin, 2017). Garland e cols. 

(2014) demonstraram presença de pepsina gástrica em secreções traqueais de RN intubados, 

cuja concentração era inversamente proporcional ao grau de elevação da cabeceira. Cendrero e 

cols. (1999) realizaram um estudo prospectivo para avaliar a importância das diferentes rotas 

patogênicas envolvidas no desenvolvimento da PAV, em adultos. O estudo avaliou 123 adultos 
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de uma unidade de terapia intensiva localizada na Espanha, no período de junho de 1996 a julho 

de 1997. Os pacientes estavam em VM por período superior a 48 horas e não apresentavam 

infecção pulmonar, no início do estudo. Foram coletadas amostras simultâneas para estudos 

microbiológicos da traqueia, da orofaringe e do estômago destes pacientes em VM. Dezenove 

pacientes apresentavam PAV e foram submetidos a broncoscopia com lavado broncoalveolar 

(LBA). Em nenhum desses pacientes, o estômago foi o local inicial da colonização, ou seja, 

não houve crescimento de bactérias originárias do estômago nas culturas dos LBA. Os 

resultados das culturas concomitantes dos diferentes sítios permitiram a reconstrução da 

dinâmica da população bacteriana, o que não corroborou com a teoria da frequente migração 

das bactérias gástricas às vias aéreas. 

 Segundo Hooven & Polin (2017), injúrias celulares decorrem do crescimento bacteriano 

ou viral nas vias aéreas inferiores, bem como da resposta inflamatória resultante deste 

crescimento. A partir dessas alterações celulares, a troca gasosa fica prejudicada, há alteração 

da circulação pulmonar e ocorrem interferências nos mecanismos respiratórios normais. 

 Na pneumonia bacteriana, há exposição direta das toxinas secretadas pelas bactérias e 

das toxinas relacionadas à superfície destas, levando assim à injúria celular inicial. Tem-se 

demonstrado também que a infecção disseminada pelo CMV ou pelo HSV causa lise ou 

apoptose dos pneumócitos, tornando-os células hospedeiras para infecção pulmonar (Spaan e 

cols., 2013; Sinzger e cols., 1995; Massler e cols., 2011).  

A infecção pulmonar gera uma resposta inflamatória que pode levar a uma injúria ou 

disfunção. Neutrófilos são recrutados aos pulmões e, inicialmente, fagocitam os patógenos, 

além de secretarem espécies de oxigênio reativo, uroquinase e elastase, importantes moléculas 

destruidoras de tecidos. Debris inflamatórios e bacterianos causam obstrução das vias aéreas 

inferiores, juntamente com a contração muscular gerada por mediadores inflamatórios como os 

complementos C3a e C5a. Esta obstrução prejudica a ventilação, podendo gerar atelectasias, 
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aprisionamento aéreo e alteração na relação ventilação-perfusão (Wynn e cols., 2010; Köhl, 

2001). 

 

2.7. Aspectos clínicos 

 

Nas pneumonias de início precoce, o RN, em sua maioria das vezes, apresenta sintomas 

respiratórios de rápida progressão e podem apresentar sinais de sepse com menos de 6 horas de 

vida (Hillman & Lam, 2019). Os sinais e sintomas inespecíficos incluem letargia, cianose, 

irritabilidade, dificuldades na alimentação, mudança do estado geral, perfusão capilar periférica 

insuficiente, coagulação intravascular disseminada e instabilidade térmica. Os sintomas 

respiratórios se caracterizam por gemência, cianose, retrações, taquipneia, dispneia, batimento 

de asa de nariz, apneia e insuficiência respiratória progressiva. Para aqueles em VM, o aumento 

dos parâmetros ventilatórios pode indicar a doença (Stoll, 2014; Barnett & Klein, 2016). A tosse 

é um sinal incomum em pneumonia neonatal (Crowley, 2015). 

Ao exame físico do RN, os sinais são difíceis de serem avaliados, como a macicez à 

percussão, presença de sibilos e roncos e mudança dos ruídos respiratórios. Novos infiltrados 

ou derrames pleurais podem surgir na radiografia de tórax, assim como consolidação lobar e 

segmentar e atelectasias. No entanto, essas alterações radiográficas podem gerar confundimento 

em situações em que o RN possui doenças de base, como a displasia broncopulmonar ou 

síndrome de angústia respiratória aguda, visto que podem ser sinais referentes à ambas doenças 

(Stoll, 2014; Hillman & Lam, 2019). 

As pneumonias não bacterianas apresentam curso indolente e geralmente são precedidas 

por sintomas nas vias aéreas superiores ou por conjuntivite. O RN apresenta um grau de 

comprometimento respiratório variável, muitas vezes, com tosse não produtiva, e ausência de 

febre. A radiografia de tórax mostra infiltrado intersticial difuso ou focal (Stoll, 2014). 
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As pneumonias de início tardio se caracterizam por alterações não específicas 

generalizadas no RN, podendo apresentar piora com o aumento da apneia, distensão abdominal, 

intolerância alimentar, instabilidade térmica, hiperglicemia, instabilidade respiratória ou 

cardiovascular (Crowley, 2015). Os sinais e sintomas da PAV incluem ainda mudança do 

aspecto da secreção traqueal e o aumento dos parâmetros respiratórios (Badr e cols., 2011; 

CDC, 2018). 

Quanto à pneumonia por aspiração, quando há regurgitação maciça, pode apresentar 

cianose, apneia ou gasping, além de crepitações e roncos na ausculta pulmonar (Hillman & 

Lam, 2019). 

 

2.8. Diagnóstico 

 

 Inicialmente, para o diagnóstico de pneumonia neonatal, faz-se necessário a realização 

de uma anamnese, em que se abranja a história gestacional e periparto, incluindo informações 

como doenças maternas no período gestacional (infecção urinária, viroses e outras infecções), 

contato com pessoas com doenças infecciosas, febre nas últimas horas, assim como tempo de 

bolsa rota e aspecto do líquido amniótico (Moreira & Lopes, 2004). 

Além da anamnese, o diagnóstico da pneumonia neonatal baseia-se na combinação dos 

achados físicos, evidências radiográficas e exames laboratoriais (Hooven & Polin, 2017). 

As pneumonias neonatais, em geral, são de difícil diagnóstico. Isto se deve à 

inespecificidade das manifestações clínicas, laboratoriais e radiológicas. Tratam-se de 

alterações semelhantes a outros quadros pulmonares e extrapulmonares. Devido à dificuldade 

na obtenção de amostras das regiões pulmonares comprometidas, a confirmação diagnóstica 

pela cultura é prejudicada. Além do difícil acesso à essas regiões, a contaminação pelos 
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microrganismos que colonizam as vias aéreas é muito comum, o que também compromete o 

diagnóstico desta doença (Brasil, 2011).  

Além da análise de fragmentos de biópsia pulmonar, as únicas culturas bacteriológicas 

confiáveis são as hemoculturas (que geralmente são negativas) e as do líquido pleural 

(raramente em quantidade suficiente para obtenção de material para análise), no entanto, não 

configuram testes padrão-ouro para o diagnóstico de pneumonia. A cultura microbiológica das 

secreções traqueais obtidas por aspirado normalmente revelam os organismos comensais das 

vias respiratórias superiores, não tendo significado etiológico. O LBA também não garante a 

análise etiológica adequada, pois os broncoscópios, na maioria, não são protegidos da 

contaminação ao serem introduzidos até as vias aéreas distais (Stoll, 2014). 

 

2.9. Diagnóstico diferencial 

 

Dentre os diagnósticos diferenciais de pneumonia neonatal, encontra-se a sepse neona-

tal, bem como os distúrbios respiratórios agudos. Destes últimos, podemos destacar a taquipneia 

transitória do RN (TTRN), a DMH e a síndrome de aspiração meconial (Puopolo, 2015). 

A sepse neonatal é caracterizada por uma síndrome clínica que apresenta sinais de 

infecção sistêmica acompanhada por bacteremia. Assim como a pneumonia, pode ser 

classificada em sepse de início precoce e de início tardio. Apresenta sinais e sintomas clínicos 

inespecíficos, o que torna esta síndrome um importante diagnóstico diferencial de pneumonia. 

O RN pode apresentar instabilidade térmica, alterações de comportamento (letargia, 

irritabilidade, mudança do tônus muscular), distúrbios alimentares (intolerância, vômitos, 

distensão abdominal, diarreia), taquipneia, desconforto respiratório, apneia nas primeiras 24 

horas de vida, taquicardia, hipotensão, hipoglicemia, hiperglicemia, acidose metabólica, entre 

outros (Gomella, 2010). 
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A TTRN é a principal causa de distúrbio respiratório nos RN nascidos a termo. Carac-

teriza-se por um edema pulmonar secundário a um atraso ou inadequação na absorção do fluido 

pulmonar fetal após o nascimento. Clinicamente, moderados sinais de distúrbios respiratórios, 

como a taquipneia, ou seja, frequência respiratória (FR) superior a 60 incursões por minuto 

(irpm), e grunhidos, podem estar presentes, os quais persistem até 48 horas, por ser geralmente 

uma desordem autolimitada. No entanto, alguns RN são admitidos às UTIN, devido necessidade 

de oxigênio (Edwards e cols., 2013; Crowley, 2015). 

A DMH, ou síndrome da angústia respiratória aguda do RN, ocorre em muitos RN pre-

maturos ao nascimento. Esta doença se dá pela imaturidade estrutural do pulmão prematuro e a 

deficiência de surfactante. Os RN com DMH apresentam necessidade de oxigênio em até 6 

horas de vida, necessitando tipicamente de suporte ventilatório com 24 horas de vida. Clinica-

mente, apresentam taquipneia, retrações intercostais e subcostais, batimento de asa de nariz, 

respiração abdominal, além de cianose nos casos graves.  Dentre as alterações radiológicas, 

encontram-se infiltrados em vidro fosco, broncogramas aéreos e atelectasias. A gravidade da 

DMH, no entanto, tem decaído devido à introdução da terapia de surfactante exógeno e esteroi-

des antenatais (Hillman & Lam, 2019). 

A aspiração de mecônio pode ocorrer no útero ou imediatamente após o nascimento 

assim que o RN respira. O mecônio é tóxico ao pulmão do RN, causando inflamação e injúria 

ao tecido pulmonar. A acidez do mecônio causa a inflamação das vias aéreas e pneumonite 

química com liberação de citoquinas. Os RN portadores de pneumonia por aspiração podem 

apresentar taquipneia, taquicardia, cianose, sinais de esforço respiratório, entre outros sinais e 

sintomas. As alterações típicas da radiografia de tórax se caracterizam, inicialmente, por um 

infiltrado parenquimatoso difuso e com o tempo, os pulmões se tornam hiperinsuflados, com 

áreas de atelectasias e infiltrados alveolares (Reuter e cols., 2014). 
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2.10. Tratamento  

 

As pneumonias neonatais são associadas frequentemente ou são indistinguíveis de sepse 

bacteriana e o tratamento em UTIN incluem antibióticos intravenosos, que devem ser 

imediatamente introduzidos enquanto são aguardados os resultados de exames de culturas 

(Reiterer, 2013; Barnett & Klein, 2016). Não existem estudos randomizados publicados sobre 

tratamento em pneumonia neonatal e poucos sobre sepse nos países em desenvolvimento 

(Duke, 2005).  

O tratamento inicial para pneumonia de início precoce consiste na associação de 

ampicilina com um aminoglicosídeo, em geral, gentamicina e deve ser modificado quando se 

têm os resultados de culturas ou se existem certos padrões de resistência local (Hillman & Lam, 

2019). A gentamicina pode ser substituída pela cefotaxima quando há suspeição de meningite 

bacteriana associada (Hooven & Polin, 2017). H. influenza pode apresentar resistência à 

ampicilina, devendo ser tratado com cefotaxima. E. coli também pode ser resistente à 

ampicilina, assim como algumas cepas já foram descritas como sendo resistentes tanto à 

ampicilina quanto à gentamicina. Listeria deve ser tratada com a associação ampicilina e 

gentamicina, por ser resistente a todas as cefalosporinas (Hillman & Lam, 2019). Se há suspeita 

de infecção pelo HSV, deve-se iniciar imediatamente aciclovir. O tratamento para infecções 

pelo CMV congênitas deve ser realizado com valganciclovir, por no mínimo 6 meses, pois esse 

tempo limita a extensão das sequelas neurológicas nos pacientes sintomáticos (Hooven & Polin, 

2017). 

Nos casos de pneumonia de início tardio, em que se há infecção pelo Staphylococcus 

aureus resistente à meticilina, vancomicina ou linezolida devem ser utilizados (Hooven & 

Polin, 2017). Quando o RN está piorando em vigência de antibioticoterapia, o regime deve ser 
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substituído para combater os organismos nosocomiais, como Pseudomonas (Hillman & Lam, 

2019). 

A duração do tratamento antimicrobiano depende da gravidade da doença, da presença 

de resposta sistêmica e do organismo isolado (Hillman & Lam, 2019). Ao analisar o tempo de 

antibioticoterapia do ponto de vista de diferentes autores, não se percebe uma padronização 

deste tempo. 

Hillman & Lam (2019) documentaram que a maioria dos casos de pneumonia responde 

a cursos de antibioticoterapia com duração de 7 a 10 dias, afirmando não existir evidência clara 

para um ou outro período de tratamento. Hooven & Polin (2017) afirmam ser o tempo mínimo 

de 7 a 14 dias, porém destacam ser 10 dias um tempo inicial de tratamento razoável para 

pneumonia não complicada. Para Barnett & Klein (2016), a duração da terapia em pneumonia 

causada por bacilos entéricos gram-negativos ou pelo SGB é de 10 dias e na infecção pelo S. 

aureus, de três a seis semanas. Segundo Reiterer (2013), a recomendação do tempo de 

tratamento em pneumonia neonatal é de 10 a 21 dias. Jackson (2018) sugere um curso curto de 

antibioticoterapia, e cita como exemplo de 5 a 7 dias, nos casos em que a hemocultura é negativa 

e a mãe foi previamente tratada com antibióticos.  

Engle e cols. (2000) sugeriram períodos ainda menores de antibioticoterapia. Os autores 

compararam o curso de quatro dias com o de 7 dias, em 73 RN com IG superior ou igual a 35 

semanas e peso superior ou igual a 2.100 gramas, admitidos em enfermaria de um hospital de 

Dallas, Texas, nos Estados Unidos, no período de abril de 1998 a março de 1999. Observou-se 

uma redução na média de duração da hospitalização em 2,1 dias, o que estimou economia de 

mais de 700 dólares por cada hospitalização mais curta. Nenhum RN foi novamente 

hospitalizado por sepse ou pneumonia após a alta. Com 95% de intervalo de confiança, a taxa 

de sucesso do grupo de quatro dias foi de, no mínimo, 92%. Concluíram, portanto, que o período 
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de tratamento de quatro dias seguido por 24 horas de observação hospitalizada de casos 

selecionados de pneumonia se mostra comparável a um período de 7 dias.  

Além da terapia antimicrobiana, algumas medidas de suporte adjuvantes são 

importantes para complementar o tratamento dos RN com pneumonia, tais como:  manutenção 

do balanço hidroeletrolítico, suporte nutricional, oxigenioterapia, pressão positiva contínua nas 

vias aéreas (CPAP - Continuous Positive Airway Pressure) ou VM, quando necessário. O uso 

da oxigenioterapia deve ser baseado em evidências objetivas de hipoxemia, apresentando 

elevado potencial na diminuição da mortalidade neonatal. Suporte nutricional com dieta enteral 

ou parenteral pode ser necessária em casos mais graves, sendo preferível a dieta enteral, caso 

não haja alguma contraindicação, como vômitos frequentes ou elevado risco de 

broncoaspiração. A dieta por sonda orogástrica permite a continuação no recebimento do leite 

materno, evita a hipoglicemia e os riscos de complicações da alimentação venosa (Barnett & 

Klein, 2016; Duke, 2005). 

 

2.11. Prevenção 

 

A melhoria dos atendimentos hospitalares, com a garantia e acessibilidade aos hospitais 

pelos RN doentes é prioritária, bem como intervenções em nível comunitário e atendimento 

adequado em níveis de atenção básica. Como medida preventiva eficaz, tem-se o manejo ativo 

da ruptura prematura de membranas. Sabe-se que a administração de antibióticos em mães com 

ruptura prematura de membrana diminui a incidência de pneumonia neonatal. Acredita-se 

também ser a amamentação precoce e exclusiva uma medida preventiva de pneumonia neonatal 

(Duke, 2005). 

Quanto à prevenção da pneumonia associada à assistência à saúde, incluindo a PAV, 

pode-se destacar a higiene das mãos dos profissionais de saúde, preferencialmente utilizando 
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álcool, manipulação do TOT com luva e capote, elevação da cabeceira a 45º, cuidados orais 

com clorexidina, profilaxia de úlcera de estresse, uso de sondas orogástricas, controle da 

distensão gástrica e controle das sucções traqueais dispensáveis (Aelami e cols., 2014). 

Azab e cols. (2015), em estudo intervencionista prospectivo realizado em uma UTIN 

localizadas em um hospital universitário no Egito, avaliaram as taxas de PAV antes (fase um do 

estudo) e depois (fase dois) da implementação de um conjunto de medidas preventivas 

desenvolvido pelos pesquisadores. Foram estudados 143 RN em VM por tempo superior ou 

igual a 48 horas, dos quais 73 desenvolveram PAV (51%). A taxa de PAV foi significativamente 

reduzida de 67,8%, 42 casos de PAV dos 62 casos alocados na fase um, para 38,2%, 31 dos 81 

casos alocados na fase dois, ou seja, a porcentagem de número de casos reduziu após a 

implementação das medidas de prevenção. O conjunto de medidas preventivas de PAV incluía 

elevação da cabeceira em 30º a 45º, reforço na prática de higiene das mãos, manejo e sucção 

estéril dos equipamentos respiratórios, sucção do TOT, intubação e reintubação conforme 

indicado por protocolo da unidade estudada, troca do circuito de ventilação quando sujo ou em 

mau funcionamento, cuidados orais em tempo próprio com salina e sucção de secreção 

orofaríngea, avaliação diária de possibilidade de extubação para o uso de CPAP nasal na manhã 

da visita médica e pausa na sedação, nos casos de pacientes sedados. 

 

2.12. Importância das diretrizes clínicas 

 

A pesquisa clínica procura criar meios diagnósticos e terapêuticos através de associações 

entre um fator em estudo e um desfecho clínico, o que leva à formulação de diretrizes clínicas, 

guidelines, critérios diagnósticos, protocolos, bem como práticas clínicas. O fator em estudo 

trata-se de um sintoma, sinal propedêutico, teste laboratorial, exame de imagem ou tratamento 

e o desfecho clínico é o reconhecimento da doença, cura, morte, limitação funcional, 
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complicação evolutiva ou qualquer desfecho clínico que interfira com o tempo ou qualidade de 

vida (Nobre, 2004). Para Nobre e cols. (2004) sempre haverá um conjunto de manifestações 

que representa o padrão-ouro para definição da doença, ou esta definição ocorrerá por meio da 

evolução clínica da doença. 

A importância da aplicação de diretrizes clínicas, protocolos, guidelines, práticas 

clínicas e critérios diagnósticos tem sido salientada, porque além de prevenir aumento da 

morbidade e da mortalidade ou de doenças sem diagnósticos, otimiza o atendimento ao 

paciente, ao trazer uniformidade, diante de um contexto de globalização, em que as informações 

difundidas diariamente impossibilitam a assimilação de conhecimento na mesma velocidade. 

No Brasil, ainda se soma à necessidade desta uniformidade, o fato de haver um número 

crescente de escolas médicas que lançam centenas de profissionais anualmente, principalmente 

nos grandes centros, gerando dificuldades na qualidade e padronização do atendimento (Jatene 

e cols., 2001).  

A implementação e a disseminação de diretrizes podem apresentar dificuldades. Dentre 

estas, têm-se o conhecimento por parte do profissional do conteúdo das diretrizes e, até mesmo, 

da sua existência; as atitudes dos profissionais de, por exemplo, não concordarem com a diretriz 

e considerarem-na restritiva à prática e as interferências dos pacientes, que hoje, muitas vezes, 

já chegam às consultas com os procedimentos que gostariam de realizar (Cabana e cols., 1999; 

Cochrane e cols., 2007). 

Grimshaw e cols. (2004) realizaram uma revisão sistemática de estratégias de 

implementação e disseminação de guidelines. Todos os estudos analisados demonstraram 

melhorias no atendimento do paciente, quer seja em intervenções diretas no paciente, quer seja 

em avaliação de feedbacks e auditorias. Dentre as estratégias, encontravam-se distribuição de 

material educacional; encontros para a capacitação; revisão das práticas com o retorno da 

informação à equipe assistencial; visita de um especialista ao local de prática dos profissionais 
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para disseminar as diretrizes; lembretes para o processo assistencial e intervenções mediadas 

pelos pacientes, o que possibilita a solicitação de um cuidado específico, ao interagirem com 

os profissionais da saúde. 

 

2.13. Critérios diagnósticos preconizados pela ANVISA 

 

A ANVISA se caracteriza por uma autarquia sob regime especial que tem por finalidade 

institucional promover a proteção da saúde da população, por intermédio do controle sanitário 

da produção e consumo de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária. Com o 

objetivo de prevenir agravos à saúde do RN, a ANVISA publicou, no ano de 2013, critérios 

diagnósticos de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS) em neonatologia. 

(ANVISA, 2013). 

A pneumonia neonatal representa uma entidade em IRAS e se configura como o foco 

central das vigilâncias epidemiológicas de IRAS neonatais, juntamente com as infecções 

primárias de corrente sanguínea, enterocolites necrosantes, meningites, infecções do trato 

urinário e infecções do sítio cirúrgico (ANVISA, 2013). 

 Dentre os sinais e sintomas descritos estão: a piora da troca gasosa (por exemplo a piora 

da relação PaO2/FiO2, o aumento da necessidade de oxigênio ou o aumento de parâmetros 

ventilatórios) e outros três dos seguintes parâmetros:  

 Instabilidade térmica (temperatura axilar superior a 37,5°C ou inferior a 36°C) sem outra 

causa conhecida; 

 Leucopenia ou leucocitose com desvio a esquerda (considerar leucocitose 25.000 ao 

nascimento ou 30.000 entre 12 e 24 horas de vida ou acima de 21.000 nos casos acima 

de 48 horas de vida e leucopenia com contagem de leucócitos inferior a 5.000); 
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 Mudança do aspecto da secreção traqueal, aumento da secreção respiratória ou aumento 

da necessidade de aspiração e surgimento de secreção purulenta. A mudança de aspecto 

da secreção traqueal em uma amostra isolada não deve ser considerada como definitiva. 

Deve-se considerar a persistência dessa observação por mais de 24 horas. Alguns 

autores consideram como secreção purulenta quando, no exame citológico, o número 

total de leucócitos é superior ou igual a 25 leucócitos por campo e quando há número 

inferior ou igual a 10 células epiteliais escamosas por campo; 

 Sibilância e roncos 

 Bradicardia (inferior a 100 batimentos por minuto) ou taquicardia (superior a 160 

batimentos por minuto). 

 Além dos critérios clínicos, incluem-se os radiográficos cuja utilização dependerá 

primeiramente da presença de doenças concomitantes nos RN (síndrome de desconforto 

respiratório, edema pulmonar, doença pulmonar crônica do RN, síndrome de aspiração de 

mecônio). Na presença destas condições serão necessárias pelo menos duas radiografias de 

tórax seriadas e pelo menos um dos seguintes achados para o preenchimento dos critérios 

radiográficos de pneumonia: infiltrado persistente novo ou progressivo, consolidação, cavitação 

e/ou pneumatocele. No caso do RN não apresentar doença de base, basta a presença de um dos 

achados radiográficos já citados acima em apenas uma radiografia ou mais radiografias de tórax 

seriadas. Definem como avaliação seriada de radiografia de tórax a comparação de exames 

radiológicos realizados até três dias antes do diagnóstico e até três dias após o diagnóstico 

(ANVISA, 2013). 

Para o diagnóstico, é necessário a presença de critérios radiográficos somados aos 

critérios clínico-laboratoriais citados. São considerados casos de pneumonia associada à VM 

quando os critérios acima são atendidos em RN sob VM ou até 48 horas após a extubação. Não 

há tempo mínimo de permanência em VM para considerá-lo como associado à pneumonia 
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(ANVISA, 2013). 

O diagrama dos critérios diagnósticos para pneumonia clínica preconizados pela 

ANVISA estão descritos na figura 1. 

 

Figura 1: Diagrama dos critérios diagnósticos para pneumonia clínica baseado no 

diagrama proposto pela ANVISA (ANVISA, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Avaliação sugerida de radiografia seriada: comparação de exames radiológicos realizados até três dias antes do diagnóstico e até três dias após o 

diagnóstico; 

** Mudança de aspecto da secreção traqueal em uma amostra isolada nâo deve ser considerada como definitiva. Valorizar a persistência da observação 

por mais de 24 horas. Alguns autores consideram como secreção purulenta quando no exame citológico são observados ≥ 25 leucócitos por campo e ≤ 10 

células escamosas por campo; 

*** Taquipneia em RN < 37 semanas de IG, como FR > 75 irpm. Até 40 semanas de IG corrigida com RN ≥ 37 semanas de IG, a FR pode ser considerada 

maior que 60 irpm. 

RADIOGRAFIA DE TÓRAX 

RN COM ALGUMA DOENÇA DE BASE ABAIXO: 

 Síndrome do desconforto respiratório 

 Edema pulmonar; 

 Displasia broncopulmonar; 

 Aspiração de mecônio. 

DEVERÁ SER REALIZADO 2 OU MAIS 

RADIOGRAFIAS SERIADAS COM PELO MENOS 

UM DOS ACHADOS: 

 Infiltrado persistente, novo ou progressivo; 

 Consolidação 

 Cavitação 

 Pneumatocele 

 

RADIOGRAFIA DE TÓRAX 

PACIENTE SEM DOENÇAS DE BASE COM UM OU 

MAIS RADIOGRAFIAS SERIADAS COM UM DOS 

SEGUINTES ACHADOS: 

 Infiltrado persistente, novo ou progressivo; 

 Consolidação 

 Cavitação 

 Pneumatocele 

 

SINAIS E SINTOMAS 

PIORA DA TROCA GASOSA (POR EXEMPLO: PIORA DA RELAÇÃO PaO2/FiO2, 

AUMENTO DA NECESIDADE DE OXIGÊNIO OU AUMENTO DOS 

PARÂMETROS VENTILATÓRIOS) + 3 DOS PARÂMETROS ABAIXO: 

 

 Instabilidade térmica (temperatura axila >37.5ºC ou < 36ºC) sem outra 

causa conhecida 

 Leucopenia ou leucocitose com desvio a esquerda (considerar leucocitose 

25.000 ao nascimento ou 30.000 entre 12 horas e 24 horas de vida ou acima 

de 21.000 quando ≥ 48 horas de vida e considerar leucopenia 5.000) 

 Mudança do aspecto da secreção traqueal, aumento da secreção respiratória 

ou aumento da necessidade de aspiração e surgimento de secreção 

purulenta 

 Sibilância, roncos 

 Bradicardia (<100 batimentos/minuto) ou taquicardia (>160 

batimentos/minuto) 
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Em 2017 houve uma atualização destes critérios pela ANVISA, sendo incluído presença 

de três ou mais parâmetros alterados no hemograma, bem como sendo alterada a definição de 

PAV (ANVISA, 2017). 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Principal 

 

 Avaliar o conhecimento dos médicos acerca do diagnóstico e tempo de tratamento 

antimicrobiano em pneumonia neonatal. 

 

3.2. Secundários 

 

 Reconhecer a frequência com que os médicos fazem o diagnóstico de pneumonia 

neonatal; 

 Identificar a frequência com que os médicos associam o diagnóstico de sepse à 

pneumonia neonatal. 
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4. METODOLOGIA 

 

4.1. Desenho do estudo 

 

Trata-se de um estudo transversal. 

 

4.2. Revisão da literatura 

 

Foram realizadas pesquisas no PubMed, LILACS e SciELO com os descritores: 

“conhecimentos, atitudes e prática em saúde”, “pneumonia” e “recém-nascidos”. No PubMed, 

das 35 referências encontradas, apenas uma referência apresentava um estudo futuro qualitativo 

sobre o conhecimento de profissionais de saúde acerca de pneumonia neonatal (Nair e cols., 

2017). As demais não se relacionavam a este tema. No LILACS, foram encontrados três 

trabalhos, nenhum se referindo ao conhecimento médico sobre pneumonia neonatal. Não foram 

encontradas referências no SciELO. Na Biblioteca Cochrane, utilizando apenas o descritor 

“conhecimentos, atitudes e prática em saúde” foram encontradas 33 referências, nenhuma delas 

acerca do conhecimento médico sobre pneumonia neonatal.  No Banco de Teses e Dissertações 

da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), em pesquisa nos 

últimos 5 anos, utilizando como descritores apenas “conhecimentos, atitudes e prática em 

saúde” e “recém-nascido”, das 412 referências encontradas, 6 publicações avaliaram o 

conhecimento de profissionais de saúde sobre temas em neonatologia, porém nenhum configura 

o tema pneumonia neonatal.  
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4.3. Cenário 

 

O estudo foi realizado em todas as 6 UTIN localizadas no município de Niterói, públicas 

e particulares: Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP), Hospital Estadual Azevedo 

Lima, Hospital Icaraí, Complexo Hospitalar de Niterói, Casa de Saúde e Maternidade Santa 

Martha e Maternidade São Francisco, consideradas de alta complexidade. 

Todas as maternidades incluídas no estudo são unidades exclusivamente neonatais, 

situadas em hospitais que possuem maternidade, em funcionamento há pelo menos dois anos e 

com mais de 70% da equipe com vínculo há pelo menos um ano. 

 As unidades foram categorizadas de maneira aleatória, a fim de não serem identificadas, 

através do uso das letras de A à F, de acordo com o alfabeto arábico.  

 

4.4. População 

 

A população foi constituída pelos médicos da rotina e plantonistas que assistem os RN 

internados nas UTIN. 

 

4.4.1. Critérios de inclusão: todos os médicos que trabalhavam nas UTIN, de ambos 

os sexos, com tempo de serviço de pelo menos um ano em neonatologia, não 

necessariamente na unidade na qual foi alocado no presente estudo. 

 

4.4.2. Critérios de exclusão: os chefes de serviço, devido ao conhecimento prévio do 

objetivo da pesquisa; os estagiários; os residentes; as médicas que se encontravam 

em licença maternidade no período das entrevistas. 
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4.5. Amostra 

 

Trata-se de amostra de conveniência.  

A partir de listas nominais fornecidas pelas chefias das unidades incluídas no estudo, foi 

conhecida a população de médicos das 6 UTIN. Os profissionais com atuação em mais de uma 

unidade, foram considerados para cálculo da amostra apenas na unidade que trabalhavam há 

mais tempo, o que totalizou 85 médicos. Um único médico atuava em três unidades. 

A unidade A possuía total de 19 médicos, sendo três da rotina. Dois desses médicos 

também trabalhavam na unidade D, um na unidade B e um na unidade F, unidades em que 

foram incluídos de acordo com o critério de maior tempo de trabalho. Não houve perdas na 

unidade A, totalizando 15 entrevistas realizadas. 

 A unidade B apresentava 19 médicos no total. Um foi incluído no total de médicos da 

unidade C, dois na unidade D e um na unidade E, por trabalharem há mais tempo nestas 

unidades. Uma médica encontrava-se em licença maternidade. Totalizaram-se 14 entrevistas. 

Os médicos da rotina também eram os chefes de equipe, por isso não foram incluídos, nem 

contabilizados na pesquisa.  

 A unidade C era composta de 13 médicos, sendo dois da rotina. Três foram alocados à 

unidade B e um à unidade D, de acordo com o critério de maior período trabalhado. Ao todo 

foram realizadas 9 entrevistas. 

 A unidade D totaliza 21 médicos, sendo um deles da rotina. Apresentava mais um 

médico da rotina que não foi incluído e nem contabilizado por também ser o chefe de serviço. 

Um dos 21 médicos foi contabilizado na unidade F, por maior período de trabalho. Uma médica 

encontrava-se em licença maternidade. Ao todo foram 19 entrevistas. 

 A unidade E apresenta 10 médicos em sua totalidade. O chefe do serviço também era o 

médico da rotina, portanto não foi contabilizado e nem incluído. Um dos médicos foi 
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contabilizado na unidade B devido maior período de trabalho e uma não foi entrevistada, por 

ter participado da elaboração inicial do presente estudo. Oito entrevistas foram realizadas na 

unidade E. 

 Já a unidade F apresenta um total de 18 médicos. Dois participavam da rotina, um foi 

alocado à unidade D de acordo com o critério de maior período trabalhado e três não receberam 

o entrevistador. Ao total, ocorreram 14 entrevistas na unidade F. 

 Foram realizadas, ao todo, 79 entrevistas (Figura 2). 

 

Figura 2: Esquema do estudo amostral 

 

4.6. Elaboração do questionário 

 

O instrumento utilizado para coleta de dados foi um questionário validado para este 

estudo, semiestruturado, elaborado pelo pesquisador, em 2016, baseado nos critérios publicados 

pela ANVISA, em 2013, para o diagnóstico de pneumonia neonatal. O questionário era 
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composto por quatro blocos contendo questões relativas às características dos profissionais e 

ao conhecimento e práticas acerca do diagnóstico e tempo de tratamento da pneumonia neonatal 

(Apêndice 1).  

O questionário autoaplicado, não identificado, era preenchido na presença do 

pesquisador, sem permissão de consulta a qualquer material. Cada bloco foi respondido por 

ordem cronológica, separadamente, sem possibilidade de retorno aos blocos já respondidos, a 

fim de que não houvessem interferências nas respostas já realizadas. Foi entregue aos 

entrevistados, juntamente com o questionário, as orientações para o preenchimento deste 

(Apêndice 2). A validade de conteúdo do questionário foi verificada através de instrumento 

(Apêndice 3) semelhante aos já utilizados em outras pesquisas para avaliação de conhecimento 

de profissionais de saúde (Santos, 2006; Medeiros, 2006; Campanha, 2010) e continha os 

seguintes itens para validação: (i) relevância, (ii) abrangência e (iii) clareza dos itens/questões; 

(iv) possibilidade de gerar vieses; (v) subjetividade necessária para responder; (vi) existência 

de itens desnecessários; (vii) extensão do questionário; (viii) possibilidade da utilização do 

instrumento ser bem sucedida em alcançar o objetivo proposto, isto é, avaliar o conhecimento 

dos médicos que trabalham em neonatologia sobre o diagnóstico de pneumonia neonatal e (ix) 

adequação das instruções fornecidas para o preenchimento do questionário. Esta validação foi 

realizada por três especialistas: um epidemiologista, um neonatologista e um pneumologista 

pediátrico. Aos validadores foram entregues o questionário, as orientações para o 

preenchimento do questionário e o instrumento de validação para análise individual. Os 

validadores pontuaram cada questão, bem como fizeram observações e sugestões para 

modificações quando pertinentes aos mesmos. Após análise individual de cada especialista, 

reuniram-se os pesquisadores e validadores em data e local pré-estabelecidos a fim de que 

fossem discutidas as observações de cada especialista, obtendo-se um consenso junto aos 

pesquisadores, executando-se assim a validação em grupo. As sugestões dos especialistas 
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foram, portanto, consideradas e as alterações foram realizadas. Foi adotado como ponto de corte 

para validade de conteúdo o valor de 75% da pontuação máxima do instrumento como um todo. 

Considerando-se a análise dos três especialistas, obteve-se, na avaliação inicial, pontuação 

média de 93,6% (92%, 93%, 96%).  

O conhecimento avaliado através do questionário concernente ao diagnóstico e o 

reconhecimento do diagnóstico diferencial da doença se basearam nos critérios preconizados 

pela ANVISA (ANVISA, 2013). Já o conhecimento referente ao tempo de tratamento ideal foi 

avaliado considerando 10 dias, por ser este tempo referido na maioria das referências estudadas 

(Barnett & Klein, 2016; Hooven & Polin, 2017; Reiterer, 2013; Hillman & Lam, 2019). 

O primeiro bloco foi composto por questões referentes às características dos médicos 

entrevistados, sendo essas: idade; sexo; tempo de formado em medicina; tempo de trabalho em 

neonatologia; residência médica em pediatria e/ou neonatologia e/ou outra área; especialização 

em pediatria e/ou neonatologia e/ou outra área; título de especialista em pediatria e/ou 

neonatologia e/ou outra área; e outras informações pertinentes à formação acadêmica. 

Considerou-se formação em pediatria aqueles que assinalaram tanto residência médica quanto 

especialização em pediatria. Da mesma forma, foram englobados em formação em neonatologia 

os médicos que assinalaram residência e especialização nesta área de atuação. Os profissionais 

que assinalaram qualquer residência ou especialização em outra área foram englobados em 

formação profissional em outra área. 

O segundo bloco do questionário foi composto por três situações clínicas. A primeira 

questão avaliava a realização do diagnóstico de pneumonia neonatal, e tinha como resposta a 

opção “pneumonia”. A segunda situação abordava um caso de DMH grave, a fim de reconhecer 

a realização de diagnóstico diferencial, sendo o único gabarito “doença da membrana hialina 

grave”. E por fim, foi descrito um caso clínico referente à pneumonia neonatal, questionando o 

tempo de tratamento. Foi considerado como resposta apenas o tempo “10 dias”. O médico 
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poderia assinalar mais de uma opção em cada questão e só foi considerada certa a questão na 

qual apenas a opção considerada como gabarito foi assinalada e mais nenhuma outra. 

O terceiro bloco apresentava perguntas objetivas e subjetivas quanto à prática clínica e 

quanto a opinião dos entrevistados referente ao diagnóstico de pneumonia no RN. As duas 

primeiras questões se referiram à prática médica, sendo questionadas a frequência com que se 

realizava o diagnóstico de pneumonia neonatal e a frequência com que este diagnóstico era 

associado ao diagnóstico de sepse neonatal. Questões de acordo com a opinião e o 

conhecimento destes entrevistados também foram realizadas, sendo uma destas se existia um 

teste padrão-ouro para o diagnóstico de pneumonia neonatal (e no caso afirmativo, foi solicitado 

que citasse o teste, em questão discursiva). Outra questão foi se consideravam a radiografia de 

tórax indispensável para o diagnóstico desta doença e, por fim, foi interrogado o conhecimento 

acerca dos critérios preconizados pela ANVISA para este diagnóstico. Aos que afirmavam 

conhecer os critérios, foi solicitado que os redigissem em questão discursiva. 

O quarto bloco era constituído de perguntas objetivas para o reconhecimento dos 

critérios da ANVISA que se encontravam incluídos em todas alternativas das duas questões 

desse bloco, sendo, portanto, o gabarito das questões a marcação de todas as opções. Todos os 

critérios preconizados pela ANVISA para o diagnóstico de pneumonia neonatal, preconizados 

em 2013, em crianças sem doença de base (síndrome do desconforto respiratório; edema 

pulmonar; displasia broncopulmonar; aspiração de mecônio) foram abordados no questionário, 

com exceção daqueles referentes ao diagnóstico de PAV, que não foi objeto do presente estudo. 

No entanto, o questionário possuía uma questão subjetiva já descrita no bloco três, na qual os 

médicos deveriam incluir os demais critérios (em crianças com doença de base e os referentes 

a PAV). 

O acerto das três questões referentes ao bloco dois caracterizou o gabarito deste bloco e 

de igual modo, o acerto das duas questões do bloco quatro o respectivo gabarito. Acertaram de 
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forma geral o questionário aqueles que responderam corretamente aos blocos dois e quatro 

concomitantemente.  

As questões do bloco um e as questões do bloco três não foram consideradas como 

acertos ou erros por se tratarem de perguntas do perfil dos entrevistados (características da 

amostra) e de perguntas relacionadas à opinião ou prática médica, respectivamente, ou seja, 

perfis de respostas que impossibilitaram a confecção de um gabarito. 

 

4.7. Coleta de dados 

 

Com o intuito de minimizar possíveis perdas, foram realizadas visitas nos diferentes 

dias da semana e horários de plantões de cada unidade, a fim de alcançar todos os médicos da 

rotina e plantonistas. Aqueles que não foram encontrados no momento da pesquisa, por motivo 

de férias ou trocas de plantões, foram entrevistados em um segundo momento. As entrevistas 

ocorreram no período de janeiro de 2017 a abril de 2017. 

 

4.8. Variáveis utilizadas  

 

Através da análise dos questionários realizados, foram registradas em planilha EXCEL 

as seguintes variáveis: 

 

4.8.1. Características dos médicos entrevistados: unidade de trabalho, sexo, idade, 

tempo de formado em medicina, tempo de trabalho em neonatologia, residência 

médica, especialização ou titulação em pediatria; residência médica, 
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especialização ou titulação em neonatologia; realização de residência médica, 

especialização ou titulação em outra área; outras formações.  

 

4.8.2. Situações clínicas referentes ao diagnóstico, diagnóstico diferencial e tempo 

de tratamento da pneumonia neonatal: Através de casos clínicos, foram 

analisados esses três tópicos. No primeiro caso clínico, o médico deveria ser capaz 

de reconhecer uma situação clínica compatível com pneumonia neonatal. No 

segundo, diagnosticar DMH grave, importante diagnóstico diferencial. Já no 

terceiro caso, além de reconhecer a situação clínica de pneumonia neonatal, o 

médico precisava identificar o tempo ideal de antibioticoterapia que, nesta 

pesquisa, foi considerado 10 dias. 

 

4.8.3. Práticas e conhecimentos médicos: Frequência da investigação de pneumonia 

em RN; associação do diagnóstico de sepse ao identificar a pneumonia; existência 

de um teste padrão-ouro para o diagnóstico de pneumonia e necessidade de 

alterações na radiografia de tórax para tal diagnóstico. 

 

4.8.4. Critérios diagnósticos preconizados pela ANVISA: Objetivamente, como 

critérios radiográficos, foram interrogadas as alterações referentes aos pacientes 

sem comorbidades, que seria uma ou mais radiografias de tórax seriadas com um 

dos seguintes achados: infiltrado persistente, novo ou progressivo; consolidação; 

cavitação e pneumatocele. Quanto aos sinais e sintomas, todos foram avaliados de 

forma objetiva: gasometria arterial evidenciando piora da relação PaO2/FiO2; 

hemograma com leucopenia ou leucocitose e desvio à esquerda; secreção traqueal 

purulenta observada por período superior a 24 horas (exame citológico com 
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superior ou igual a 25 leucócitos por campo e inferior ou igual a 10 células 

epiteliais escamosas por campo); piora da função ventilatória; aumento dos 

parâmetros ventilatórios; hipertermia; hipotermia; bradicardia; taquicardia; 

presença de sibilância e/ou roncos na ausculta pulmonar (Figura 1). 

 

4.9. Relação riscos e benefícios 

 

O risco da pesquisa é considerado mínimo e envolve o possível constrangimento por 

parte dos participantes no momento da entrevista, porém é esclarecido que não se trata de 

mensurar a avaliação individual sobre o tema, além de ser fornecida a garantia da 

confidencialidade e da privacidade das informações obtidas. 

Dentre os benefícios, espera-se que esta pesquisa contribua para: 1) melhoria no 

diagnóstico da pneumonia neonatal, com redução das suas morbidade e mortalidade; 2) 

estímulo à capacitação do médico no diagnóstico e no tratamento adequado; 3) incitação a mais 

estudos sobre o diagnóstico e tratamento em pneumonia neonatal. 

 

4.10. Questões éticas 

 

Esta pesquisa está inserida no Mestrado Profissionalizante em Saúde da Criança e do 

Adolescente, com a participação do departamento Materno Infantil, da Faculdade de Medicina 

da Universidade Federal Fluminense (UFF). 

O projeto de pesquisa “Diagnóstico de Pneumonias Hospitalares em Recém-nascidos 

Internados em UTI-Neonatais”, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do HUAP/UFF 
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(CAAE 53500615.0.0000.5243), deu origem ao presente estudo. Foram fornecidas pela Dire-

ção das unidades participantes da pesquisa as respectivas declarações de anuência, de acordo 

com a Resolução CNS 466/2012, dispostas na Plataforma Brasil. 

Todos os profissionais de saúde participantes assinaram Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (Apêndice 4). 

O financiamento da pesquisa foi garantido pela pesquisadora principal. 

 

4.11. Processamento e análise dos dados 

 

A compilação dos dados foi realizada em planilha Excel e a análise dos dados no 

programa R versão 3.3.2, disponível gratuitamente em www.r-project.org.  

Para as variáveis categóricas foram calculadas as proporções e para as variáveis 

numéricas as médias, desvios-padrão e medianas. 

As comparações de medianas foram realizadas através do teste não paramétrico de 

Wilcoxon. 

Os cálculos de associação entre as características dos médicos e os gabaritos das 

questões foram realizados através do teste qui-quadrado de Pearson ou do teste exato de Fisher. 
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5. RESULTADOS   

 

5.1. Características dos médicos entrevistados 

 

Os 79 médicos entrevistados, com a idade mínima 28 anos e a máxima 66 anos 

apresentaram mediana de 37 anos de vida. 

Setenta e cinco (95%) profissionais eram do sexo feminino, enquanto quatro (5%) eram 

do sexo masculino.   

A mediana de tempo de formado de todos os médicos foi de 11 anos, sendo o mínimo 

de tempo três anos e o máximo 44 anos.  

O tempo de trabalho em neonatologia expressou mediana de 8 anos. O mínimo de tempo 

de trabalho nesta área foi um ano e o máximo 36 anos.  

Todos os profissionais possuíam residência médica ou especialização em pediatria, 

sendo que 43 (54%) destes possuíam título de especialista em pediatria. A proporção de médicos 

que possuía residência médica ou especialização em neonatologia foi de 75%, o que configura 

59 profissionais com formação em neonatologia e verificou-se que 21 (27%) médicos 

apresentavam título de especialidade nesta área. 

Quanto à formação em outras áreas, um médico informou formação em neurologia 

pediátrica, dois em terapia intensiva pediátrica, um em pneumologia pediátrica, um em 

infectologia hospitalar e gestão em saúde; um em infectologia hospitalar isoladamente, um em 

infectologia pediátrica, um em alergia e imunologia pediátricas e um em homeopatia e medicina 

do esporte, totalizando 9 (11%) profissionais com formação em outras áreas. Os médicos que 

referiram formação profissional em neurologia pediátrica, pneumologia pediátrica, infectologia 

hospitalar isoladamente, alergia e imunologia pediátricas, e homeopatia e medicina do esporte 

também referiram títulos de especialistas nestas áreas. Três profissionais que não referiram 
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formação em terapia intensiva pediátrica apresentavam título de especialista nesta área. Foram 

identificados 8 (10%) médicos com titulação de especialista em outras áreas.  

As características dos médicos entrevistados estão descritas na tabela 1. 

 

Tabela 1: Características dos médicos entrevistados (n=79). 

VARIÁVEIS Total 

Idade (anos) 

Mediana 

  (Mínima - Máxima) 

 

 37 

(28 - 66) 

Sexo 

Feminino 

Masculino 

n (%) 

75 (95) 

4 (5) 

Tempo de formado (anos) 
Mediana 

  (Mínimo - Máximo) 

 

11 

(3 – 44) 

Tempo de trabalho em Neonatologia (anos) 

Mediana 

  (Mínimo - Máximo) 

 

8 

(1 - 36) 

Formação Profissional 

Neonatologia 

Pediatria 

Outras* 

n (%) 

59 (75) 

79 (100) 

9 (11) 

Título de Especialista 

Neonatologia 

Pediatria 

Outros** 

n (%) 

21 (27) 

43 (54) 

8 (10) 

 

* 1- neurologia pediátrica; 1- pneumologia pediátrica; 1- alergia e imunologia pediátricas; 2- terapia intensiva pediátrica; 1- 

infectologia hospitalar; 1- infectologia hospitalar e gestão em saúde; 1- homeopatia e medicina do esporte. 

**1- neurologia pediátrica; 1- pneumologia pediátrica; 1- alergia e imunologia pediátricas; 1- infectologia hospitalar; 1- homeopatia 

e medicina do esporte; 3- terapia intensiva pediátrica. 

 

 

 

5.2. Percentual de acertos em relação às situações clínicas expostas 

 

Dos 79 médicos entrevistados, 44 acertaram a primeira situação clínica referente ao 

diagnóstico de pneumonia, configurando 56% da população (p=0,63). 
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A questão relacionada ao diagnóstico de DMH grave, importante diagnóstico diferencial 

da pneumonia neonatal, foi identificada por 57 médicos, representando 72% de acertos 

(p=0,56). 

Trinta e quatro médicos (43%) consideraram “10 dias” como o tempo de tratamento 

preconizado para o caso de pneumonia neonatal descrito na terceira questão (p=0,64). 

Estes resultados estão representados na tabela 2. 

 

 

Tabela 2: Análise dos acertos referentes às situações clínicas (n=79). 

SITUAÇÕES CLÍNICAS Acertos 

n (%) 

p-valor 

 

Diagnóstico de pneumonia neonatal 

 

44 (56) 

 

p= 0,63 

 

Diagnóstico de doença da membrana 

hialina grave 

 

 

57 (72) 

 

 

p= 0,56 

Tempo de tratamento de 10 dias 34 (43) p= 0,64 

 

 

Como em cada questão deste bloco o médico poderia marcar uma ou mais opções de 

respostas, cada resposta tem sua proporção de aparecimento. No primeiro caso, 69 (87%) 

médicos consideraram a resposta “pneumonia” como correta. Três (4%) optaram pela resposta 

“displasia broncopulmonar”, 33 (42%) “sepse neonatal tardia” e nenhum optou por “cor 

pulmonale”. No segundo caso, 74 (94%) médicos marcaram a opção do gabarito, “doença da 

membrana hialina grave”, e a resposta “pneumonia” surgiu em 13 (16%) entrevistas. 

“Hipertensão da artéria pulmonar” e “sepse neonatal precoce” surgiram, respectivamente, em 8 

(10%) e 6 (8%) marcações respectivamente. Já no último caso, 34 (43%) médicos consideraram 

“10 dias” a resposta correta, 44 (56%) marcaram “7 dias” e um (2%) médico, “14 dias”. 
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Nenhum considerou “21 dias” como tempo de tratamento preconizado para o caso de 

pneumonia neonatal descrito. Esta análise está representada na tabela 3. 

 

Tabela 3: Análise do aparecimento das respostas nas situações clínicas. 

VARIÁVEIS Total por resposta 

CASO 1 

Pneumonia 

Displasia broncopulmonar 

Sepse neonatal tardia 

Cor pulmonale 

n (%) 

69 (87) 

  3 (4) 

33 (42) 

0 (0) 

 

CASO 2 

Pneumonia 

Doença da membrana hialina grave 

Hipertensão da artéria pulmonar 

Sepse neonatal precoce 

 

13 (16) 

74 (94) 

  8 (10) 

6 (8) 

 

CASO 3 

7 dias 

10 dias 

14 dias 

21 dias 

 

44 (56) 

34 (43) 

1 (2) 

0 (0) 

 

Quanto a correlação entre as características dos médicos e os acertos das questões, a 

mediana do tempo de formado daqueles que acertaram o caso um foi 14,5 anos, com tempo 

mínimo de três e máximo de 44 anos (p=0,39). A mediana do tempo de trabalho em 

neonatologia foi 8,5 anos, com tempo mínimo de dois e máximo de 36 anos (p=0,58). Trinta e 

três (56%) médicos com formação em neonatologia acertaram o caso um (p=1). Cinco (56%) 

daqueles que possuíam formação em outras áreas consideraram o gabarito da questão (p=1). 

O tempo de formado daqueles que acertaram o caso dois teve como mediana 11 anos, 

com tempo mínimo de três e máximo de 44 anos (p=1). O tempo de trabalho em neonatologia 

apresentou mediana de 8 anos, com tempo mínimo de um e máximo de 36 anos (p=0,77). A 

identificação deste caso de maneira correta foi realizada por 43 (73%) daqueles com formação 
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em neonatologia (p=1). Sete (78%) indivíduos que possuíam formação em outras áreas 

reconheceram o gabarito do caso dois (p=1). 

O caso três teve sua resposta certa reconhecida por uma mediana de 16 anos de tempo 

de formado, com mínimo de quatro e máximo de 44 anos (p=0,87). Já o tempo de 7,5 anos de 

trabalho em neonatologia representou a mediana daqueles que acertaram o caso, com tempo 

mínimo de um e máximo de 30 anos (p=0,60). Este gabarito foi assinalado por 21 (36%) 

médicos com formação em neonatologia (p=0,04). Daqueles que possuíam formação 

profissional em outras áreas, 6 (67%) acertaram o caso três (p=0,16). 

Quinze médicos (71%) que possuíam título de especialista em neonatologia acertaram 

o caso um (p=0,15); 18 (86%) o caso dois (p=0,16) e 8 (38%) o caso três (p=0,78). Vinte e seis 

médicos (60,5%) que possuíam título de especialidade em pediatria reconheceram o gabarito 

do caso um (p=0,48); 34 (79%) o gabarito do caso dois (p=0,21) e 16 (37%) o do caso três 

(p=0,36). Os gabaritos dos casos um, dois e três foram assinalados por 6 (75%), 7 (87,5%) e 

quatro (50%) médicos que possuíam títulos de especialização em outra de atuação, 

respectivamente (p=0,29; p=0,43; p=0,72). 

A tabela 4 demonstra o número e o percentual de acertos das questões, sendo realizados 

associações com as características dos profissionais. 
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Tabela 4: Análise das características dos médicos de acordo com os acertos dos casos 

clínicos. 

VARIÁVEIS Gabaritos 

CASO 1 p-valor CASO 2 p-valor CASO 3 p-valor 

Tempo de formado (anos) 

Mediana 

(Mínimo – Máximo) 

 

 

14,5 

(3 – 44) 

 

p=0,39 

 

11 

(3 – 44) 

 

p=1 

 

16 

(4 – 44) 

 

p=0,87 

Tempo de trabalho em 

neonatologia (anos)  

Mediana 

(Mínimo – Máximo) 

 

 

8,5 

(2 – 36) 

 

 

p=0,58 

 

 

8 

(1 – 36) 

 

 

 

p=0,77 

 

 

7,5 

(1 – 30) 

 

 

p=0,60 

Formação profissional  

Neonatologia (n=59)     

Outras (n=9)  

n(%) 

33 (56) 

5 (56) 

 

p=1 

p=1 

n(%) 

43 (73) 

7 (78) 

 

 

p=1 

p=1 

n(%) 

21 (36) 

6 (67) 

 

p=0,04 

p=0,16 

Título de especialista 

 Neonatologia (n=21) 

Pediatria (n=43) 

Outros (n=8) 

 

15 (71) 

26 (60,5) 

6 (75) 

 

p=0,15 

p=0,48 

p=0,29 

 

18 (86) 

34 (79) 

7 (87,5) 

 

p=0,16 

p=0,21 

p=0,43 

 

8 (38) 

16 (37) 

4 (50) 

 

p=0,78 

p=0,36 

p=0,72 

 

 

5.3. Considerações médicas no diagnóstico de pneumonia neonatal. 

 

Questionados acerca da frequência com que os médicos têm investigado pneumonia 

neonatal, 30 (38%) referiram “sempre”; 44 (56%) “quase sempre” e 5 (6%) “quase nunca”. 

Nenhum médico assinalou a alternativa “nunca”. 

 Em se tratando da questão referente à associação do diagnóstico de sepse neonatal, 

quando o diagnóstico de pneumonia neonatal já foi instalado, 23 (29%) médicos afirmaram 

“sempre” realizarem esta associação; 50 (63%) “quase sempre”; 6 (8%) “quase nunca” e 

nenhum optou pela alternativa “nunca”. 

 Ao serem questionados se existia algum teste padrão-ouro para o diagnóstico de 

pneumonia neonatal, 18 (23%) “sim”, 49 (62%) referiram “não” e 12 (15%) “não sei”. Àqueles 

que responderam “sim”, foi solicitado que citassem, em questão discursiva, qual teste julgavam 

ser o teste padrão-ouro. Onze responderam a radiografia de tórax isoladamente. Um dos 
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médicos associou a radiografia de tórax com a clínica do paciente e outro com o aspirado 

traqueal (em caso de VM). Mais três médicos citaram a cultura de secreção traqueal. Um dos 

médicos considerou o lavado broncoalveolar com cultura e outro o lavado brônquico com 

cultura. 

 A necessidade de radiografia de tórax para realização do diagnóstico de pneumonia no 

RN também foi questionada. Sessenta e um (77%) consideraram a radiografia de tórax 

indispensável; 18 (23%) não consideraram; nenhum dos médicos optou pela alternativa “não 

sei”.  

 Por fim, foi questionado o conhecimento dos médicos acerca dos critérios da ANVISA 

preconizados para o diagnóstico de pneumonia neonatal. Vinte e seis (33%) afirmaram conhecer 

tais critérios e 53 (67%) negaram conhecê-los. Aos que afirmaram, foi solicitado que 

descrevessem os critérios em questão discursiva. Nenhum dos 26 médicos respondeu à questão 

de forma correta.  

Na tabela 5, estão relacionados a frequência das respostas referentes à prática clínica e 

considerações médicas no diagnóstico de pneumonia neonatal. 
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Tabela 5: Respostas referentes à prática clínica e considerações médicas no diagnóstico de 

pneumonia neonatal (n=79). 

VARIÁVEIS Total (n= 79) 

Frequência da investigação 

Sempre 

Quase sempre 

Quase nunca 

Nunca 

n (%) 

30 (38) 

44 (56) 

5 (6) 

0 (0) 

 

Associação com sepse neonatal 

Sempre 

Quase sempre 

Quase nunca 

Nunca 

 

23 (29) 

50 (63) 

6 (8) 

0 (0) 

 

Existência de teste padrão-ouro 

Sim 

Não 

Não sei 

 

18 (23) 

49 (62) 

12 (15) 

 

Radiografia de tórax indispensável 

Sim 

Não 

Não sei 

 

61 (77) 

18 (23) 

0 (0) 

 

Critérios da ANVISA 

Sim 

Não 

 

26 (33) 

53 (67) 

 

 

5.4. Análise das questões objetivas referentes aos critérios preconizados pela ANVISA 

para o diagnóstico de pneumonia neonatal. 

 

Na análise da tabela 6, quanto aos critérios radiográficos, 76 (96%) médicos reconhecem 

a presença de infiltrado persistente, novo ou progressivo e consolidação como achados em 

radiografia de tórax em RN sem comorbidades. Os achados de cavitação e pneumatocele foram 

considerados por 22 (28%) deles.  

A piora da relação PaO2/FiO2 evidenciada em gasometria arterial foi considerada como 

critério por 50 (63%) médicos. Cinquenta e um (65%) reconheceram a presença de leucopenia 
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ou linfocitose com desvio à esquerda em hemograma como critério preconizado para o 

diagnóstico de pneumonia neonatal. Já as alterações de secreção traqueal foram consideradas 

por 55 (70%) entrevistados. 

Quanto aos sinais clínicos abordados na questão dois deste bloco, piora da função 

ventilatória foi considerada por 76 (96%) médicos; aumento dos parâmetros ventilatórios por 

77 (97,5%); hipertermia por 65 (82%); hipotermia por 58 (73%); bradicardia por 43 (54%); 

taquicardia por 60 (76%); presença de sibilos na ausculta respiratória por 34 (43%) e presença 

de roncos na ausculta respiratória por 49 (62%) profissionais entrevistados.  

 

Tabela 6: Análise dos acertos em relação aos critérios diagnósticos para pneumonia 

neonatal propostos pela ANVISA (n=79). 

CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS DA ANVISA Total 

(n=79) 

Questão 1 

 

 Radiografia de tórax em RN sem comorbidades, com pelo menos um dos seguintes achados: 

infiltrado persistente novo ou progressivo; consolidação. 

 

 Radiografia de tórax em RN sem comorbidades, com pelo menos um dos seguintes achados: 

cavitação; pneumatocele.             

 

 Gasometria arterial evidenciando piora da relação PaO2/FiO2. 

 

 Hemograma com leucopenia ou leucocitose e desvio à esquerda. 

 

 Secreção traqueal purulenta observada por período superior a 24 horas (exame citológico com 

≥25 leucócitos por campo e ≤ 10 células epiteliais escamosas por campo).  

 

n (%) 

 

76 (96) 

 

 

22 (28) 

 

 

50 (63) 

 

51 (65) 

 

55 (70) 

Questão 2 

 

 Piora da função ventilatória.  

 

 Aumento dos parâmetros ventilatórios. 

 

 Hipertermia. 

 

 Hipotermia. 

 

 Bradicardia. 

 

 Taquicardia. 

 

 Presença de sibilância na ausculta pulmonar.  

 

 Presença de roncos na ausculta pulmonar.  

 

 

76 (96) 

 

77 (97,5) 

 

65 (82) 

 

58 (73) 

 

43 (54) 

 

60 (76) 

 

34 (43) 

 

49 (62) 
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5.5. Percentual do gabarito geral do questionário  

 

Em relação às situações clínicas expostas no segundo bloco do questionário, quinze 

médicos (19%) reconheceram as opções consideradas corretas nas três questões, acertando 

assim este bloco. 

O quarto bloco do questionário contendo questões objetivas incluindo os critérios 

preconizados pela ANVISA para o diagnóstico neonatal foi acertado em sua totalidade por 9 

(11%) médicos. 

Três médicos (4%) assinalaram as opções consideradas corretas dos blocos dois e 

quatro, sendo estes os profissionais que acertaram o questionário como um todo. 

 A figura 3 representa os acertos pelos médicos entrevistados dos blocos dois e quatro e 

o acerto do questionário de maneira geral (intercessão). 

 

Figura 3: Representação da intercessão dos acertos das situações clínicas e questões 

objetivas (n=21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Acertos (Bloco 2) Acertos (Bloco 4) 

Acerto geral do questionário 

        12      3       6 
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6. DISCUSSÃO 

 

A pneumonia neonatal caracteriza-se por uma infecção do trato respiratório, geralmente 

relacionada à assistência à saúde e apresenta importante papel na mortalidade neonatal (Duke, 

2005). Trata-se de uma doença cujo diagnóstico é um desafio, por ser difícil distinguir 

clinicamente da sepse neonatal com comprometimento respiratório, bem como de outros 

distúrbios respiratórios neonatais, como a DMH, pneumonia por aspiração de mecônio, TTRN, 

entre outros (Puopolo, 2015). 

Este desafio diagnóstico foi contemplado nesta pesquisa, nas situações clínicas 

referentes ao diagnóstico, diagnóstico diferencial e tempo de tratamento, visto que apenas 

quinze (19%) médicos acertaram todas as questões. 

A partir de situações clínicas formuladas baseadas nos critérios preconizados pela 

ANVISA, este estudo observou que apesar de mais da metade dos médicos entrevistados (56%) 

terem reconhecido o diagnóstico de pneumonia neonatal e o diagnóstico diferencial (DMH 

grave) (72%), identificou-se que ainda existe um importante índice de erro das questões. Da 

mesma forma, ao analisar o aparecimento das respostas individualmente relacionadas às 

situações clínicas, constatou-se expressivo índice de incerteza no diagnóstico de pneumonia e 

DMH grave.  

As constatações acima descritas (a incerteza por parte dos médicos relacionado a 

protocolos específicos) também foram demonstradas no trabalho de Magalhães e cols. (2016). 

Estes pesquisadores avaliaram o conhecimento de médicos intensivistas sobre morte encefálica 

no município de Teresina, Piauí, Brasil, no período de janeiro a março de 2014. Foram 

entrevistados 110 médicos intensivistas através de um questionário baseado em protocolo 

específico de morte encefálica. Apesar de o resultado neste estudo ter apresentado um maior 

índice de respostas corretas, percebeu-se que ainda existiam médicos intensivistas que não 
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conheciam a definição de morte encefálica (14,4%) e que ignoravam a necessidade, pela lei, de 

exames complementares para o diagnóstico (5,6%).  

O presente estudo demonstrou também que apesar da maioria dos médicos sempre ou 

quase sempre investigarem pneumonia neonatal, existe uma parcela (6%) que quase nunca 

investiga. A dificuldade no diagnóstico diferencial entre sepse e pneumonia neonatais também 

foi identificada, visto que apenas 8% dos médicos entrevistados referiram quase nunca associar 

o diagnóstico de sepse neonatal ao diagnóstico de pneumonia já instalado, enquanto os demais 

referiram sempre ou quase sempre realizar esta associação.  

Todos estes resultados apontados por esta pesquisa podem interferir na morbidade e na 

mortalidade por pneumonia neonatal, à medida que este diagnóstico não é realizado 

adequadamente. 

Não foi encontrada na revisão da literatura uma uniformidade para o tempo de 

antibioticoterapia em pneumonia neonatal (Hillman & Lam, 2019; Barnett & Klein, 2016; 

Hooven & Polin, 2017; Reiterer, 2013; Jackson, 2018; Engle e cols., 2000). Apesar de 10 dias 

ser o tempo mais frequentemente relatado pela maioria dos autores, 7 dias foi o mais prevalente 

no presente trabalho (56%).  

As características dos médicos (tempo de formado em medicina, tempo de trabalho em 

neonatologia, formação profissional em neonatologia ou em outras áreas, titulação em pediatria, 

em neonatologia ou em outra área de atuação) não apresentaram significância estatística no 

diagnóstico, diagnóstico diferencial e tempo de antibioticoterapia para pneumonia neonatal, 

exceto a associação entre a formação em neonatologia e o tempo ideal de tratamento de 10 dias 

(p<0,05).  

Da mesma forma, o estudo de Campanha (2010) sobre a avaliação do conhecimento de 

profissionais de saúde quanto as práticas para prevenção das lesões cerebrais hemorrágicas e 

isquêmicas no recém-nascido prematuro de muito baixo peso, em UTIN públicas no município 
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do Rio de Janeiro, encontrou significância estatística (p<0,05) no total de acertos das questões 

relacionados ao tempo de formado, à formação profissional e à titulação de especialista.  

Há 5 anos, a ANVISA definiu critérios diagnósticos em IRAS em neonatologia, 

revisados em 2017, a fim de permitir a harmonização para identificação do caso, coleta e 

interpretação das informações de modo sistematizado pelos profissionais e gestores do sistema 

de saúde.  

Segundo a ANS, existem variações nos objetivos que motivam a elaboração de 

diretrizes, sendo estes objetivos: (i) promover a utilização dos resultados de pesquisa clínica de 

maneira mais rápida na prática clínica; (ii) uniformizar a prática clínica em situações clínicas 

semelhantes; (iii) reduzir os custos do sistema de saúde; (iv) examinar os gastos na prática 

clínica (ANS, 2009), o que corrobora com a importância da implementação dos critérios 

diagnósticos preconizados pela ANVISA, bem como divulgação destes. 

No questionamento sobre os critérios preconizados pela ANVISA para o diagnóstico de 

pneumonia neonatal, apenas 33% dos médicos afirmaram conhecê-los, porém, nenhum soube 

descrevê-los. Além disso, ao serem perguntados quanto à necessidade da radiografia de tórax 

para o diagnóstico de pneumonia neonatal (critério indispensável, segundo a publicação da 

ANVISA), apesar da maioria considerar indispensável, 23% não consideraram. De maneira 

semelhante, quanto ao teste padrão-ouro para diagnóstico de pneumonia neonatal, a maioria 

referiu não existir (62%), porém 23% afirmaram existir e 15% relataram não saber se existia 

teste padrão-ouro, o que ressalta a necessidade de melhorar o conhecimento destas diretrizes. 

Analisando as questões objetivas que apresentavam os critérios propostos pela ANVISA 

para o diagnóstico de pneumonia neonatal, poucos médicos (11%) reconheceram todos os 

critérios.  

Resultados semelhantes foram observados por Melech & Paganini (2016), que 

encontraram baixa prevalência de acertos das situações clínicas e do reconhecimento de sinais 
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e sintomas ao avaliarem o conhecimento de 92 profissionais, nas ocorrências de sepse em 

adultos, sendo 27 médicos, 24 enfermeiros, 10 técnicos de enfermagem e 31 auxiliares de 

enfermagem. Os pesquisadores verificaram um conhecimento inadequado pelos profissionais, 

tanto no reconhecimento de sinais e sintomas relacionados a Síndrome da Resposta Inflamatória 

Sistêmica e a disfunção orgânica, quanto na identificação dos quadros clínicos.  

Esta pesquisa é inédita visto não ter sido encontrado estudos semelhantes na literatura 

consultada. Entretanto, o tipo de amostra (de conveniência) atua como fator limitante. 
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7. CONCLUSÕES 

 

A análise da presente pesquisa concluiu que: 

 

1. Pneumonia neonatal é realmente um desafio diagnóstico. As situações clínicas 

referentes a pneumonia neonatal e seu diagnóstico diferencial não foram 

identificados por 44% e 28%, dos médicos entrevistados, respectivamente. 

2. Há um desconhecimento dos médicos entrevistados em relação aos critérios 

preconizados pela ANVISA para o diagnóstico de pneumonia neonatal, apesar 

de 75% serem especialistas em neonatologia. 

3. Na revisão da literatura, houve variabilidade quanto ao tempo de tratamento 

antimicrobiano para pneumonia neonatal, observação esta constatada nas 

respostas dos médicos entrevistados. 
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8. SUGESTÕES 

 

 

Os resultados desta pesquisa salientam a necessidade de maior conhecimento por parte dos 

médicos sobre a pneumonia neonatal e seu diagnóstico, bem como a importância na 

uniformização do seu tempo de tratamento antimicrobiano. Portanto, sugere-se: 

 

1. Ampliar a divulgação dos critérios preconizados pela ANVISA, para melhor 

uniformidade deste diagnóstico, reduzindo assim potenciais agravos na saúde do 

RN, contribuindo para redução dos índices de morbidade e mortalidade neonatais. 

2. Estimular a comunidade acadêmica na elaboração de estudos clínicos randomizados 

sobre a duração do tratamento antimicrobiano na pneumonia neonatal. Espera-se 

assim obter uma padronização do tempo de tratamento ideal, evitando complicações 

relacionadas ao tratamento insuficiente ou à exposição prolongada a 

antimicrobianos, surgimento de cepas bacterianas resistentes, aumento dos custos 

hospitalares e aumento a morbidade e mortalidade neonatais. 
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10. APÊNDICES 

 

Apêndice 1: Questionário 

 

QUESTIONÁRIO 

 

Unidade: ______________________________________________________________ 

Data: ______/ _______ / _______  

 

 

1° Bloco:  

 

Idade: _______   

Sexo: (   ) Feminino   (   ) Masculino 

Tempo de formado (anos): _______  

Tempo de trabalho em Neonatologia (anos): _______ 

Residência: (   ) Pediatria  (   ) Neonatologia  (   ) Outra (s)   ______________________ 

Especialização: (   ) Pediatria   (   ) Neonatologia  (   ) Outra(s)   ___________________ 

Título de especialista: (   ) Pediatria  (   ) Neonatologia  (   ) Outro (s) _______________ 

Outros: ________________________________________________________________ 
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2° Bloco:  

1) Caso 1: Pré-termo de 28 semanas, está no 27º dia de internação na UTI, dependente de 

ventilação mecânica.  Há dois dias houve necessidade de aumento da fração inspirada 

de O2, além de hipotermia, bradicardia, roncos à ausculta pulmonar e secreção purulenta 

na aspiração traqueal. Assinale qual(ais) alternativa(s) mais se relaciona(m) com o qua-

dro atual deste recém-nascido (RN). 

 

             Pneumonia 

             Displasia broncopulmonar 

             Sepse neonatal tardia 

            Cor pulmonale 

           

2) Caso 2: RN, 24 horas de vida, com 30 semanas de idade gestacional, parto cesáreo por 

pré-eclâmpsia grave, sem corticoterapia materna. Recebeu duas doses de surfactante 

exógeno, mas mantém necessidade de parâmetro ventilatório elevado. Radiografia de 

tórax demonstra padrão reticulo-nodular difuso. Assinale qual(ais) alternativa(s) mais 

se relaciona(m) com o quadro atual deste RN.  

 

            Pneumonia  

            Doença de Membrana Hialina grave 

            Hipertensão da artéria pulmonar 

            Sepse neonatal precoce              

 

3) Caso 3: RN, 36 semanas de idade gestacional, história de bolsa rota 72 horas antes do 

parto, iniciou, no 3° dia de vida, temperatura axilar de 37.6ºC e distensão abdominal. 

Encontra-se gemente, taquicárdico, taquidispneico, com roncos e sibilos. Hemograma: 

22.000 leucócitos, 0 eosinófilos, 10 bastões, 70 segmentados, 17 linfócitos, 3 monóci-

tos. Microbiológico negativo em duas hemoculturas e no líquor. Radiografia de tórax 

com infiltrado pulmonar difuso. Necessitou de suporte ventilatório com CPAP e inici-

ado tratamento antimicrobiano. Qual seria o tempo ideal recomendado de antibioticote-

rapia para esta infecção?  

 

            7 dias  

            10 dias 

            14 dias 

            21 dias 
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    3° Bloco:  

1. Com que frequência você tem investigado pneumonia no RN? 

 

    Sempre             Quase sempre         Quase nunca           Nunca 

 

2. Ao diagnosticar pneumonia no RN, você associa o diagnóstico de sepse provável?  

 

    Sempre             Quase sempre        Quase nunca            Nunca 

 

3. Em sua opinião, existe algum teste padrão-ouro para o diagnóstico de pneumonia no 

RN? 

 

   Sim                                                  Não                                             Não sei 

 

4.  Em caso de resposta afirmativa no item 3, cite este teste. 

________________________________________________________________ 

 

5. Você considera a radiografia de tórax indispensável para o diagnóstico de pneumonia 

no RN? 

    Sim                                                 Não                                            Não sei                

 

6. Você conhece os critérios diagnósticos da ANVISA / Ministério da Saúde para pneu-

monia no RN? 

     Sim      Não 

 

7. Caso sim, você poderia relacioná-los? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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4° Bloco: 

1) Assinale qual(ais) das alternativas se relaciona(m) com o diagnóstico de pneumonia no 

recém-nascido. 

 

             Radiografia de tórax em RN sem comorbidades, com pelo menos um dos 

seguintes achados: infiltrado persistente novo ou progressivo; consolidação.  

             Radiografia de tórax em RN sem comorbidades, com pelo menos um dos 

seguintes achados: cavitação; pneumatocele.              

 Gasometria arterial evidenciando piora da relação PaO2/FiO2. 

            Hemograma com leucopenia ou leucocitose e desvio à esquerda.  

            Secreção traqueal purulenta observada por período superior a 24 horas (exame 

citológico com ≥25 leucócitos por campo e ≤ 10 células epiteliais escamosas por 

campo). 

 

2) Qual(ais) dos sinais e sintomas se relaciona(m) com o quadro clínico de pneumonia no 

período neonatal.  

 

            Piora da função ventilatória.  

            Aumento dos parâmetros ventilatórios. 

            Hipertermia. 

            Hipotermia. 

            Bradicardia.  

            Taquicardia. 

            Presença de sibilância na ausculta pulmonar. 

            Presença de roncos na ausculta pulmonar. 
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Apêndice 2: Orientações para o preenchimento do questionário. 

 
 
 
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
FACULDADE DE MEDICINA 
DEPARTAMENTO MATERNO-INFANTIL 
MESTRADO PROFISSIONAL EM SAÚDE MATERNO-INFANTIL 

 

 

Orientações para Preenchimento do Questionário 

 

   Caro profissional, 

 

O questionário que você irá preencher faz parte do projeto de pesquisa Diagnóstico 

de Pneumonia Hospitalar em Recém-nascidos internados em UTI-Neonatais para 

dissertação de mestrado profissional, da Pós-Graduação em Saúde Materno Infantil da 

Universidade Federal Fluminense/UFF, da aluna Ludmila Pereira Barbosa dos Santos, sob 

orientação dos professores Selma Maria de Azevedo Sias e Arnaldo Costa Bueno. 

  

Este instrumento é auto-aplicado e não identificado, preservando assim o sigilo dos 

participantes. Ele é composto por 4 blocos. O primeiro com informações relativas à formação 

e atuação profissional, seguido por 12 questões divididas nos demais blocos. Você deverá 

preenchê-lo na unidade, sem consultar outras pessoas, protocolos ou qualquer material 

didático. Os blocos serão preenchidos em ordem, separadamente. Ou seja, inicialmente será 

entregue o 1° bloco e, após sua devolução, será entregue o 2° bloco e assim sucessivamente. 

Os blocos já devolvidos não poderão ser consultados pelo entrevistado. 

 

É importante que todas as questões sejam respondidas. 

             

       Muito obrigada por sua participação.                                                 

 

 

Ludmila Pereira Barbosa dos Santos 

 

 

Apêndice 3: Instrumento de Validação  



81 

 

 

INSTRUMENTO DE VALIDAÇÃO 

Classificação do questionário em relação à: 

1. Relevância dos itens/questões; 

Insuficiente Regular Bom Excelente 

1 

 

2 3 4 5 6 7 

 

Comentários/sugestões quanto aos itens a serem revisados: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

2. Abrangência dos itens/questões; 

Insuficiente Regular Bom Excelente 

1 

 

2 3 4 5 6 7 

 

Sugestões de itens não incluídos: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

3. Clareza dos itens/questões; 

Insuficiente Regular Bom Excelente 

1 

 

2 3 4 5 6 7 
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Comentários/sugestões quanto aos itens a serem revistos: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

4. Possibilidade de gerar vieses; 

Muito provável Provável Pouco provável Improvável 

1 

 

2 3 4 5 6 7 

 

Identificação dos itens sujeitos a vieses: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

5. Subjetividade necessária para responder os itens/questões; 

Grande Boa Limitada Pequena 

1 

 

2 3 4 5 6 7 

 

Comentários/sugestões quanto aos itens a serem revistos: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

6. Existência de itens desnecessários ou redundantes; 

Muitos Alguns Poucos Nenhum 

1 2 3 4 5 6 7 
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Identificação dos itens desnecessários ou redundantes: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

7. Extensão do questionário; 

Inaceitável Pouco adequada Adequada Muito adequada 

1 

 

2 3 4 5 6 7 

 

Comentários/sugestões: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

8. Possibilidade da utilização do instrumento ser bem sucedida em alcançar o obje-

tivo proposto, isto é, avaliar o conhecimento dos médicos que trabalham em neo-

natologia sobre o diagnóstico de pneumonia neonatal. 

Improvável Pouco provável Provável Muito provável 

1 

 

2 3 4 5 6 7 

 

Comentários/sugestões: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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9. Adequação das instruções fornecidas para preenchimento do instrumento. 

Inaceitáveis Pobres Boas Excelentes 

1 

 

2 3 4 5 6 7 

 

Comentários/sugestões: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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Apêndice 4: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Título do Projeto: Diagnóstico de Pneumonias Hospitalares em Recém-nascidos Internados em UTI-

Neonatais 

Pesquisador Responsável: Maria Dolores Salgado Quintans 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense 

Telefones para contato do Pesquisador: (21) 99917-5931 

 

Nome do voluntário: _________________________________________________________  

Idade: ____________ anos                    R.G. ______________________________________ 

  

O(A) Sr.(ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa: “Diagnóstico de Pneumonias 

Hospitalares em Recém-nascidos Internados em UTI-Neonatais”. Os avanços na assistência de recém-

nascidos (RN) de risco, principalmente os prematuros, têm garantido mudança substancial na sua sobre-

vida. Entretanto, as ações de suporte avançado de vida trazem a possibilidade de complicações incluindo 

as infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS). Essas são atualmente não só um risco para a vida 

dos pacientes internados em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) como também um problema, visto 

que prolonga o tempo de internação, aumenta o uso de antibióticos de largo espectro, o risco de surgi-

mento de cepas resistentes e o custo do tratamento. Entre estas, destaca-se a pneumonia. A maioria dos 

médicos se baseia exclusivamente no diagnóstico clínico para firmar o diagnóstico e iniciar o tratamento 

dessa infecção relacionada à assistência à saúde.  

O objetivo é reconhecer os critérios utilizados pelos médicos de UTI neonatais da cidade de Niterói para 

estabelecer o diagnóstico de pneumonia, aplicando-se uma entrevista semi-estruturada.  

O risco mínimo previsto envolve o possível constrangimento por parte dos participantes no momento 

da entrevista, porém é esclarecido que não se trata de mensurar a avaliação individual sobre o tema, da 

garantia da confidencialidade e a privacidade das informações obtidas. Espera-se com os resultados, 

melhoria do atendimento ao recém-nascido portador de pneumonia no sentido de antecipação e confir-

mação diagnóstica da doença e tempo de tratamento adequado. Além disso, a literatura será enriquecida 

com a publicação dos resultados visto que no Brasil a literatura sobre o tema é escassa. Sua participação 

é voluntária e este consentimento poderá ser retirado a qualquer tempo, sem prejuízos ou qualquer outra 

penalização. Não há possibilidade de remuneração aos participantes de qualquer espécie. 

Os participantes da pesquisa, e comunidade em geral, poderão entrar em contato com o Comitê 

de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital Universitário Antônio Pedro, para obter 

informações específicas sobre a aprovação deste projeto ou demais informações: 

E.mail: etica@vm.uff.br             Tel/fax: (21) 2629-9189 

Eu, __________________________________________, RG nº _______________________ declaro 

ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

                                      Niterói, _____ de ______________ de _______ 

 

__________________________________________________________________ 

Nome e assinatura do entrevistado 

 

mailto:etica@vm.uff.br

