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RESUMO

A Síndrome de Aspiração de Mecônio (SAM) é a insuficiência respiratória de um neonato ocasionada pela presença de partículas de mecônio nas 
vias respiratórias, sendo mais comum em gestações a termo e pós-termo. A SAM é uma relevante causa de morbimortalidade no período 
neonatal e está caracterizada por variados graus de insuficiência respiratória. Objetivou-se investigar a incidência da SAM em recém-nascidos na 
cidade de Macapá. Trata-se de um estudo descritivo-documental, com abordagem quantitativa realizada no período de janeiro a dezembro de 
2016, sendo a amostra composta por dados do Departamento de Informática do SUS (DATASUS) referente a 44 mulheres com presença de 
Mecônio no Líquido Amniótico (MLA) no ano de 2016. Os dados foram tabulados no Microsoft Excel 2010. Observou-se que de 9.292 nascimentos 
no ano de 2016, 44 (0,473%) tiveram a presença de mecônio no líquido amniótico (MLA), 4 (0,043%) desenvolveram a SAM, enquanto dois recém-
nascidos vieram a óbito em decorrência da SAM. Quanto aos fatores que podem estar relacionados à presença de mecônio no líquido amniótico, 
verificou-se a idade materna, a qual variou entre 15 e 40 anos; o grau de escolaridade materno, onde foi possível observar que 97,73% destas 
mulheres tem pelo menos o ensino fundamental como grau de instrução; a relação entre primiparidade e gestação prolongada, quando 77,27% 
desta amostra apresentou idade gestacional igual ou maior que 39 semanas de gestação e 52,27% destas era primípara; foi possível identificar 
que apenas 15 (34,09%) de 44 mulheres apresentaram seis ou mais consultas conforme preconiza o Ministério da Saúde; foi analisado que 97,5% 
dos partos da amostra foram cesáreos, enquanto 2,5% via vaginal; quanto ao Apgar, os dados obtidos não evidenciam sua relação com a presença 
de MLA pois dos 44 RN apenas três tiveram Apgar abaixo de 7 no 1º minuto e apenas 1 manteve o Apgar abaixo de 7 no 5º minuto de vida; 
apenas 7 dos 44 nascidos com MLA apresentou peso abaixo de 2.500g, estando a maioria com o peso adequado à idade. Dado o exposto, 
observou-se que a incidência da Síndrome de Aspiração de Mecônio, apesar de uma relevante causa de morbimortalidade, não se faz tão 
expressiva na cidade Macapá. Mas, faz-se necessário cuidados específicos em todos os níveis de atenção àquelas gestantes que atingem as 41-42 
semanas de gestação, com vistas a identificar sinais de mecônio no líquido amniótico e prevenir o desenvolvimento da síndrome de aspiração de 
mecônio.
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