
SÍNDROME DA ASPIRAÇÃO MECONIAL 

 

A Síndrome da Aspiração Meconial (SAM) é definida como uma síndrome 

clínica que afeta recém-nascidos a termo (entre 37 e 41 semanas e 6 dias) e pós 

termo (após 42 semanas), sendo caracterizada pela aspiração de líquido amniótico 

tingido de mecônio (LAM) com repercussões respiratórias que podem levar a um 

desfecho fatal e, portanto, constitui uma importante causa de mortalidade perinatal. 

Mas antes de tudo, é fundamental entender o que é o mecônio.  

O mecônio é o resultado dos restos acumulados no intestino fetal depois do 

terceiro mês de gestação. Possui aspecto espesso, verde-escuro e inodoro e é 

composto de líquido amniótico, secreções gastrointestinais, células descamadas do 

intestino e material adiposo do vérnix. Sua eliminação é menos frequente a partir da 

20ª semana, quando inicia a inervação do esfíncter anal. A incidência de LAM em 

partos de risco habitual é de 10 a 16%, sendo um dado fisiológico que demonstra a 

maturidade do feto, entretanto, a presença de mecônio associada a outros sinais 

pode apontar para um quadro de infecção intrauterina ou de sofrimento/estresse 

fetal. Isso acontece porque a hipóxia fetal (diminuição da oferta de oxigênio para o 

feto) desencadeia o aumento do tônus parassimpático, um sistema responsável por 

atividades relacionadas à digestão, aumentando os movimentos peristálticos do 

intestino e relaxando o esfíncter anal, resultando em eliminação meconial intraútero. 

Em gestações com 42 semanas ou mais (pós-termo) a ocorrência de LAM é de 

27,7%, enquanto que em gestações de 41 semanas é de 22,4%. O LAM pode ser 

aspirado (adentrar as vias aéreas do feto) através de movimentos respiratórios que o 

feto sob estresse pode fazer ou através da respiração inicial após o parto. A 

aspiração grave de mecônio ocorre em um a cada 500 nascimentos. A incidência da 

SAM é estimada em 2 a 10% dos partos que tiveram LAM, com maior predominância 

na etnia negra. 

A partir das evidências científicas, entende-se que a presença de mecônio 

isoladamente não compõe um dado alarmante ou patológico, sendo necessário 

associar com outros sinais para diagnosticar hipóxia fetal, como uma frequência 

cardíaca fetal não tranquilizadora. Sendo assim, a ausculta minuciosa e interminente 

dos batimentos cardíacos fetais e a avaliação da condição materna compõem as 

principais condutas para um diagnóstico preciso. Todavia, a aspiração meconial 

intraútero ou no momento do parto pode desencadear a SAM. Apesar da baixa 



incidência, a SAM continua sendo tema de estudos científicos uma vez que, como 

dito anteriormente, pode ter desfechos fatais para o recém-nascido (RN). Isto pode 

ocorrer, pois ao ser aspirado para o pulmão, o mecônio desencadeia a liberação de 

substâncias pró-inflamatórias (citocinas) que atraem células de defesa que danificam 

a área pulmonar e seus vasos. A resposta inflamatória leva à obstrução das vias 

aéreas, desenvolvendo irritação química, inflamação, infecção e inativação do 

surfactante. O surfactante é uma substância extremamente importante para facilitar 

a respiração ao diminuir a força necessária para inspirar, além de impedir o 

estreitamento e o colapso dos alvéolos pulmonares na expiração. Sem o surfactante, 

ocorre o aprisionamento do ar e a hipertensão pulmonar, o que leva à hipóxia (falta 

de oxigênio) grave.  

O diagnóstico clínico da SAM compreende a associação entre exposição ao 

mecônio (MLA, mecônio impregnado nas unhas e/ou cordão umbilical) com cianose 

central (coloração azul-roxeada na região da boca e língua), padrão respiratório 

muito rápido e sinais de desconforto respiratório (dificuldade para respirar, dilatação 

das narinas, inspirações superficiais, ruídos ao respirar). Ao auscultar o pulmão, na 

maioria dos casos, percebem-se ruídos e roncos.  

Para prevenir a SAM, é importante que a recepção do recém-nascido com LAM 

seja realizada adequadamente, mas não há diferenças nas condutas adotadas em 

bebês com líquido claro ou líquido meconial. As evidências científicas recomendam: 

se o bebê apresentar hipotonia (pouco tônus muscular, deixando-o “mole”) e 

esforços respiratórios inadequados, deve-se aquece-lo, aspirar vias aéreas se 

necessário, secá-lo e estimula-lo; se o bebê não estiver respirando ou a frequência 

cardíaca for inferior a 100bat/min, realiza-se os mesmos passos e, logo após, deve-

se realizar ventilação por pressão positiva (VPP). A intubação traqueal e aspiração 

sob visualização direta não deve ser realizada rotineiramente para bebês com LAM, 

sendo importantes quando a VPP e oferta de O2 não são suficientes, ou quando há 

necessidade de administração de medicamentos para ressuscitação neonatal em 

casos de parada cardiorrespiratória. 

O tratamento da SAM é focado em prover oxigenação e ventilação adequada 

ao bebê, vigiar sua pressão arterial e perfusão, corrigir doenças metabólicas que 

consumam oxigênio, antibioticoterapia e manuseio mínimo para não piorar a 

hipertensão pulmonar. Inicialmente, deve-se prover oxigênio suficiente para 

conseguir uma saturação de oxigênio de 99%, até que o bebê seja encaminhado 



para realização de testes diagnósticos (se confirmado o diagnóstico, deve-se buscar 

garantir saturação maior que 90%). A doença leve é caracterizada pela necessidade 

de O2 < 40% nas primeiras 48 horas de vida, a moderada, O2 > 40% e a grave 

requerendo uso de Ventilação Mecânica. Outras práticas que compõem o tratamento 

hospitalar é a ventilação assistida, administração de dose de surfactante, óxido 

nítrico para dilatar os vasos pulmonares e antibioticoterapia. Um estudo nos EUA 

mostrou que entre os bebês acometidos de SAM, 1,2% morriam, 8% necessitavam 

de UTI e os demais iam para casa sem necessidade de tratamentos intensivos. 

Dentre os sobreviventes, sequelas pulmonares são frequentes nos primeiros meses. 

A assistência ao parto e nascimento por uma equipe habilitada pode diminuir 

em cerca de 20-30% as taxas de mortalidade neonatal e a utilização adequada da 

técnica de reanimação resulta em redução de 45% das mortes por asfixia neonatal. 

Em situações que a aspiração de mecônio não pode ser evitada, provavelmente o 

neonato desenvolverá a SAM e precisará de cuidados intensivos e especializados, 

com equipamentos avançados e equipe bem treinada, em Unidade de Terapia 

Intensiva Neonatal (UTIN). O cuidado dispensado a esse neonato na UTIN terá forte 

influência na redução das sequelas graves ou mesmo na recuperação integral do 

neonato. 
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