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Resumo 

Introdução  

A Síndrome de Aspiração de Mecônio é caracterizada pelo desconforto respiratório em 

recém-nascidos devido à presença de mecônio no líquido amniótico ao nascimento. Essa 

aspiração de mecônio causa uma diminuição da complacência pulmonar e hipoxemia .Além 

disso,sabe-se hoje que o mecônio é também um potente inibidor da produção do surfactante 

pulmonar e esta é mais uma contribuição para a instalação da síndrome.Por isso, a fim de 

diminuir a obstrução mecânica da via aérea causada pelo mecônio e reverter seu efeito 

inibitório sobre o surfactante a reposição de surfactante vem sendo estudada nos últimos anos 

e tem mostrado benefícios.Entre os procedimentos usados está o Lavado Bronco alveolar e a 

manobra de Bag-squeezing,uma vez que atuam na remoção de mecônio e no restabelecimento 

da função pulmonar dos recém-nascidos 

Objetivo geral   

Observar os efeitos da manobra de Bag-Squeezing durante o lavado broncoalveolar com 

surfactante  em modelo experimental de Síndrome de Aspiração de Mecônio  bem como  

avaliar a segurança da mesma através da monitoração da variação da pressão intra-craniana e 

volume corrente. 

Metodologia  

Trata-se de um estudo controlado randomizado, que utiliza modelo experimental de Síndrome 

de Aspiração de Mecônio em suínos recém-nascidos. Os 20 porcos utilizados serão sedados, 

analgesiados, anestesiados e submetidos a ventilação mecânica.  
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Os animais serão randomizados em 2 grupos: o grupo I será composto por animais em modelo 

de Síndrome de Aspiração de Mecônio e tratado somente com lavado bronco alveolar com 

surfactante;enquanto que o grupo II será composto de animais em modelo de Síndrome de 

Aspiração de Mecônio e tratado com lavado bronco alveolar com surfactante associado a 

manobra de Bag-Ssqueezing. 

Resultados  

O projeto está em fase de submissão para aprovação, às coletas não foram iniciadas. 
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