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RESUMO: O trabalho relata o diagnostico diferencial entre taquipaneia
transitória do recém nascido e pneumonia neonatal.
INTRODUÇÃO: Desconforto Respiratório Precoce é acomete recém nascidos
(RN) nas primeiras horas de vida, com sinais como cianose e taquipneia (FR > 60
irpm).

DESCRIÇÃO DO CASO: RN, 38 semanas e 4 dias, mãe com histórico gestacional
de infecção do trato urinário, nascido de cesárea eletiva, não responsivo a
estímulo tátil, necessitando de ressuscitação, foi transferido para Unidade de
Terapia Intensiva Neonatal. Chegou na unidade entubado, normotérmico, com
desconforto respiratório, saturando a 77%, sem demais alterações. O paciente
foi extubado, iniciou-se ventilação não invasiva (VNI), antibioticoterapia
empírica. Paciente permaneceu em VNI por 3 dias, em Hood por 2 dias e
Contiunous Positive Airway Pressure (CPAP) por 3 dias, no 8º dia de internação
estava em ar ambiente, sem intercorrências. Paciente teve alta para
acompanhamento ambulatorial, com solicitação para ecocardiograma,
aguardando resultado de triagem neonatal e nova cultura.
DISCUSSÃO: A Taquipneia Transitória do Recém-Nascido ou Síndrome dos
Pulmões úmidos, acontece nas primeiras horas de vida, devido ao retardo da
absorção do líquido pulmonar fetal após o nascimento, levando ao desconforto
respiratório, porém possui curso benigno. A pneumonia neonatal é uma grande
causa de morte neonatal, possui difícil diagnóstico devido a sua clínica e exames
laboratoriais inespecíficos. O exame radiográfico de pneumonia neonatal se
assemelha ao da taquipneia transitória e o início da antibioticoterapia pode
influenciar o resultado da cultura, dificultado o diagnóstico
CONCLUSÃO: Observa-se que as semelhas das patologias supracitadas
dificultam os seus diagnósticos, o que torna imprescindível o início do
antibiótico empírico e suporte ventilatório, em virtude de que a pneumonia
neonatal possui mortalidade significativa.
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