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INTRODUÇÃO
A pressão arterial (PA) é um dos quatro sinais vitais que
refletem o estado cardiovascular em neonatos. O presente
estudo teve como objetivo obter percentis de PA entre
recém-nascidos saudáveis, nascidos vivos e a termo, entre
37 e 42 semanas de gestação, com até duas horas de vida e
correlacionar com sexo , peso e idade gestacional.
MATERIAL E MÉTODOS
Foi realizado um estudo de coorte retrospectiva com dados
de prontuários Na Unidade de Neonatologia do Hospital
Santa Lúcia em Brasília – Distrito Federal no período de
janeiro a maio de 2016. As medidas da PA foram realizadas
após o nascimento em neonatos posicionados em supino
utilizando um aparelho oscilométrico. Um total de 390 RNT,
nascidos em boas condições clínicas que não precisaram de
reanimação, sem malformações congênitas maiores foram
incluídos no estudo.
RESULTADOS

CONCLUSÃO

A via preferencial de parto na amostra estudada foi a
cesárea correspondendo a 88,2% dos partos, o sexo
masculino foi o mais prevalente 53,3%. As médias obtidas
foram de 64,0 ± 10,7 mmHg para a PA sistólica e de 36,9 ±
11,6 mmHg para a PA diastólica. A frequência cardíaca
média foi de 153,9 ± 13,8. bpm.

Os dados apresentados neste estudo incluem curvas de
percentil da PA específicas para sexo e idade gestacional
servem como uma referência valiosa para os médicos em
lidar com o manejo de recém-nascidos a termo que
necessitem de internação em Unidades de Tratamento
Intensivo.
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