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Os contínuos avanços nos cuidados com recém-nascidos (RNs) de 

alto risco ocorridos nos últimos anos proporcionaram u m expressivo 

aumento de sobrevida em crianças cada vez mais imaturas e de muito 

baixo peso, ao mesmo tempo em que aumentaram a preocupação com a 

qualidade de vida após a alta hospitalar. 

Apesar dessa melhoria nos cuidados com o RN de alto risco, existe 

um consenso entre os profissionais que atuam na área: o mais importante 

é a implantação de medidas que visem a reduzir a taxa de nascimento de 

bebês prematuros. Logo, a principal medida é permitir o acesso de todas as 

gestantes - principalmente as de risco - à assistência médica durante o 

pré-natal. Há importantes repercussões no resultado da gestação a partir 

do momento em que medidas tais como o uso de corticóide nas gestantes 

em trabalho de parto prematuro, o uso de antibióticos pré e periparto e o 

controle de pressão arterial e glicemia se fazem presentes. 

O uso de corticóide nas gestantes de risco - isoladamente ou em 

associação ao uso de surfactante no RN - mostrou-se bastante eficaz tanto 

na redução da incidência quanto na gravidade da Doença de Membrana 

Hialina ( D M H ) . Apesar de não reduzir a incidência global da Displasia 

Broncopulmonar (DBP), parece reduzir sua gravidade (Jobe & Ikegami, 1998). 

Alguns estudos mostraram que o uso de surfactante profilático estava 

associado com menos DBP (Kattwinkel et al., 1993; Merrit et al., 1991). 

Patologias crônicas, além de interferirem no crescimento e desenvolvimento 



normais, aumentam a morbidade de forma significativa, levando a 

internações prolongadas e de repetição, ou até mesmo à morte (Bancalari 

& Gerhardt, 1986; Barrington & Finner, 1998). Estudos de seguimento de 

longa duração mostraram que a função pulmonar, nesses casos, pode 

permanecer alterada por u m longo período. Alterações persistentes das 

pequenas vias aéreas têm sido relatadas em crianças entre oito e dez anos 

(Hislop, 1997). Conforme demonstrado por alguns estudos, os lactentes 

com DBP severa desenvolvem mais seqüelas neurológicas e apresentam 

alterações importantes na curva de crescimento, além de terem um risco 

aumentado para a morte súbita (Bancalari, 2001). 

Inúmeros são os fatores pré e pós-natais envolvidos na gênese dessa 

doença, muitos deles ainda sem o total esclarecimento quanto ao exato 

papel que desempenham, seja de forma direta ou como coadjuvante. 

A inflamação do tecido pulmonar tem, sem dúvida, um papel importante 

como u m dos principais fatores predisponentes da DBP, e por isso é motivo, 

atualmente, de inúmeras pesquisas. Nesta revisão, além de abordar a 

correlação inflamação-DBP, considera-se de extrema importância rever 

alguns tópicos importantes. 

DEFINIÇÃO DA DISPLASIA BRONCOPULMONAR 
O termo Displasia Broncopulmonar (DBP) foi introduzido em 1967 

para descrever alterações clínicas, radiológicas e patológicas encontradas 

nos pulmões de 32 prematuros (900 a 3.204 g ) após ventilação mecânica 

prolongada. A DBP era classificada em graus de I a IV, de acordo com a 

gravidade (Northway, Rosan & Porter, 1967). Muitos anos depois, em 1979, 

Bancalari et al. propuseram uma nova definição para a doença, englobando 

pretermos que haviam necessitado de ventilação mecânica por pelo menos 

três dias e que continuavam dependentes de oxigênio por pelo menos 28 

dias, estando tudo isso acompanhado por alterações radiológicas. 

Os mesmos autores sugeriram mais tarde a utilização do nome Doença 

Pulmonar Crônica, incluindo assim todas as formas de alteração pulmonar 

crônica (Bancalari, 1997), deixando a DBP para descrever somente os casos 

mais graves - grau I V da classificação de Nor thway. 



Shennan et al. (1988), em um estudo retrospectivo - utilizando a 

revisão de prontuários de prematuros que haviam sido internados na UTI 

neonatal e que se encontravam com dois anos de vida - , analisaram vários 

fatores do período neonatal que se associavam à morbidade pulmonar na 

idade atual. Concluíram que o fator que mais se associou aos problemas 

pulmonares no seguimento dessas crianças após a alta hospitalar foi o 

uso de O2 com 36 semanas de idade gestacional corrigida. Notaram que 

muitos RN prematuros extremos, com idade gestacional abaixo de 30 

semanas, preenchiam o critério anterior - dependência de O2 aos 28 dias 

de vida - mas tinham alterações mínimas, sem necessidade do uso de 

oxigênio, ou mesmo assintomáticos na época da alta. Sendo assim, 

propuseram modificação no critério de classificação da DBP neonatal em 

relação ao tempo de utilização de oxigênio por ter apresentado u m maior 

valor preditivo, passando a utilizar 36 semanas de idade gestacional 

corrigida em vez de 28 dias. 

O consenso realizado no ano 2000, organizado pelo National Institute 

of Child Health and Human Development (NICHD) e pelo National Heart, 

Lung and Blood Institute (NHLBI) optou por manter o nome DBP, por 

considerar que o termo distingue essa patologia das múltiplas doenças 

pulmonares crônicas de outras faixas etárias. Foi proposta, nessa reunião, 

uma nova definição em que se categorizava a severidade da DBP. Foram 

divididos dois grupos de pretermos conforme a idade gestacional ao 

nascimento: o primeiro, pretermos com menos de 32 semanas e o segundo, 

pretermos com 32 semanas ou mais. Todos eles foram classificados - quanto 

a sua gravidade - em DBP leve, moderada e severa, conforme a necessidade 

de O2 (FiO2) por volta de 36 semanas de idade gestacional corrigida, ou por 

ocasião da ata hospitalar (Jobe & Bancalari, 2001). 

Nos últimos anos, um número expressivo de crianças de extremo 

baixo peso tem sobrevivido. Com isso, observa-se com maior freqüência 

algumas apresentações clínicas diferentes das descritas anteriormente. 

Enquanto alguns autores chamam de 'nova DPC neonatal' (Jobe & Ikegami, 

1998); outros denominam 'DPC atípica' (Charafeddine, D 'Angio & Phelps, 

1999). São os pretermos extremos que evoluem dependentes de O2, sem, 



no entanto, terem sido ventilados por D M H ou por outra patologia 

grave no início de suas vidas. Alguns até desenvolveram D M H , mas 

evoluíram satisfatoriamente, e após permanecerem u m período sem 

oxigênio, vol taram a necessitar dele, tornando-se dependentes até as 

36 semanas de idade corrigida. Este grupo, quando comparado àqueles 

de evolução típica, apresenta peso e idade gestacional superiores, o que faz 

pensar em u m a doença do d e s e n v o l v i m e n t o pu lmonar , e não 

necessariamente em uma seqüela. 

Quadro 1 - Definição de Displasia Broncopulmonar: critérios 

diagnósticos 

Fonte: Jobe & Bancalari (2001) 

EPIDEMIOLOGIA Ε FATORES IMPLICADOS 
Estima-se a ocorrência de cerca de sete mil novos casos de DBP ao ano, 

com altas taxas de reinternação após alta hospitalar (mais de 60%) e uma 

expressiva taxa de mortalidade (mais de 20%), relacionada principalmente 

à falência cardiorrespiratória (Ozdemir , B rown & M o r g a n , 199 7 ) . 



Os RNs de muito baixo peso são os mais acometidos. Trabalhos mostram 

que de 70 a 85% dos RNs com peso de nascimento entre 500 e 750 g vão 

evoluir com essa patologia, contra 2 a 5% entre os maiores de 1.500 g 

(Abman & Groothius, 1994; Bancalari, 1997). Dados atuais mostram que 

a doença é cada vez menos freqüente em neonates com peso de nascimento 

acima de 1.200 g ou acima de 30 semanas de idade gestacional (Jobe & 

Bancalari, 2001). 

É difícil precisar uma taxa de incidência da doença, sobretudo porque 

os trabalhos divergem na definição utilizada. Cole & Fiascone (2000) 

relataram o resultado das taxas de DBP encontrado pelo Vermont Oxford 

Network em 1998: quando considerava a doença com base no uso de 

oxigênio por 28 dias, a incidência foi de 90% entre aqueles com peso de 

501 a 750 g, 69% entre 750 e 1.000 g, 37% entre 1.001 e 1.250 g e 18% 

entre 1.251 e 1.500 g. Utilizando a idade gestacional corrigida de 36 

semanas c o m o base, os percentuais fo r am 60%, 39%, 2 1 % e 12% 

respectivamente para as mesmas faixas de peso. 

Muitos são os fatores que podem ter relação com essa patologia, 

gerando resposta inflamatória intensa e deixando seqüelas graves. Pode-se 

citar: prematuridade, toxicidade do oxigênio, volutrauma e/ou barotrauma, 

intubação endotraqueal, infecção, persistência de canal arterial e edema 

pulmonar (Barrington & Finner, 1998). 

Conforme discutido anteriormente, a incidência de DBP em crianças 

ventiladas mecanicamente é inversamente proporcional à idade gestacional 

e ao peso de nascimento, o que sugere que a imaturidade pulmonar seja o 

substrato primário na patogênese da doença. O pulmão imaturo parece ser 

mais vulnerável às agressões iniciais e à inflamação subseqüente, e exibe 

uma cicatrização anormal, deixando seqüelas estruturais pulmonares (Jobe 

& Ikegami, 1998; Groneck et al., 1994). 

A maioria dos RNs com DBP foi submetida à ventilação mecânica 

prolongada. Apesar disso, é difícil determinar a influência direta das altas 

pressões nas vias aéreas como causa da agressão, uma vez que os parâmetros 

ventilatórios mais altos podem ter sido utilizados em conseqüência das 

alterações pulmonares existentes (Bancalari, 1997). 



Estudos clínicos e experimentais sugerem que a toxidade do oxigênio 

( O 2 ) no pulmão é u m dos principais fatores determinantes da DBP. O tempo 

de exposição e a concentração do oxigênio capazes de favorecer a DBP são 

incertos, pois outros fatores também podem estar implicados na gênese da 

doença. Estudos com ratos RNs mostraram que a exposição a 60% de 

oxigênio por 14 dias levava a mais espessamento e fibrose do parênquima 

do que a concentração de 95% por uma semana (Hana et al., 1996). 

Em contrapartida, Coalson et al. (apud Hislop, 1997), em uma 

avaliação feita com babuínos prematuros, mostraram que exposição a altas 

concentrações de oxigênio - por períodos curtos ou longos - leva a alterações 

similares a DBP Esses mesmos autores, em outro estudo com babuínos 

submetidos à ventilação mecânica por u m a dois meses, com baixas 

concentrações de oxigênio (média 0,32) e utilizando estratégias ventilatórias 

que objetivavam minimizar o volutrauma, mostraram a ocorrência de 

comprometimento pulmonar (hipoplasia alveolar, fibrose sacular) e vascular, 

compatíveis com BDP. Portanto, tais alterações podem ocorrer em pulmões 

imaturos, mesmo na ausência de hiperóxia significativa e /ou altos 

parâmetros ventilatórios. Obviamente, evitando uma exposição excessiva 

ao oxigênio e cuidando atenciosamente dos níveis de PaO2 (50 a 70 m m H g ) 

e saturação de O2 é possível ajudar a reduzir a injúria relacionada à exposição 

ao oxigênio (Cole & Fiascone, 2000). 

Ainda que a associação entre ventilação mecânica e lesão pulmonar 

seja indiscutível, algumas práticas ventilatórias são mais perigosas que 

outras. A ventilação de u m pulmão deficiente em surfactante ou a 

utilização de volumes correntes altos com hiperinsuflação pulmonar 

favorecem lesões pulmonares (Cole & Fiascone, 2000; Jobe & Ikegami, 

1998). O objetivo das novas técnicas ventilatórias é tentar reduzir as 

lesões pulmonares e a incidência ou severidade de DBP. Mas, segundo 

Cole & Fiascone, apesar dos es tudos , não ex is te u m consenso 

demonstrando qual dessas técnicas é superior - venti lação de alta 

freqüência ou vent i lação mandatória intermitente sincronizada. A 

ventilação mecânica pode ter uma influência significativa nos eventos 

inflamatórios em u m pulmão normal ou séptico, podendo se envolver 



na iniciação ou na propagação de uma resposta inflamatória sistêmica 

(Speer, 2001) . 

Evidências na literatura suportam a importância da infecção na 

patogenia, principalmente nos prematuros ext remos sem doenças 

pulmonares graves, ventilados mecanicamente por tempo prolongado. Nesse 

grupo, a ocorrência de infecção indica u m importante diferencial de risco 

para DBP Na verdade, ao mesmo tempo em que podem favorecer a DBP, as 

lesões e a inflamação pulmonar predispõem o RN a infecções respiratórias 

(Bancalari, 1997). 

Estudos recentes têm mostrado a associação da infecção intra-útero 

com a DBP (Watterberg et al., 1996; Watterberg, Scott & Naeye, 1997). 

Watterberg et al. (1996) mostraram que a corioamnionite histológica está 

associada a uma redução na D M H , mas com u m aumento na DBR A 

colonização precoce da traquéia por Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma 

hominis e Chlamidia trachomatis é citada por vários autores como fator 

predisponente à DBP (Da Silva, Gregson & Hammerberg, 1997; Groneck et 

al., 2001 ; Heggie et al., 1994; Hol tzman, 1989). Yoon et al. (1998) 

mostraram que o Ureaplasma urealyticum era o mais comum contaminante 

do líquido amniótico, estando muitas vezes associado à evolução para 

DBP. Tais obse rvações c l ín icas m o s t r a m que u m p u l m ã o e m 

desenvolvimento pode sofrer interferências importantes de citocinas pró-

inflamatórias. 

A infecção pode também influenciar adversamente os resultados 

e m relação à persistência de canal arterial ( P C A ) : o a u m e n t o de 

prostraglandinas e TNF em bebês infectados poderia aumentar as chances 

de reabertura ou falhas em seu fechamento. A associação de infecção com 

PCA aumentaria os riscos de DBP (Gonzales et al., 1996). 

O edema interstitial é componente da patogenia da DBP. Eventos 

clínicos que possam piorar o edema pulmonar - como a utilização de taxas 

hídricas mais altas e a PCA - podem agravar o edema intersticial, 

ocasionando redução da complacência pulmonar. Isso pode prolongar a 

necessidade de ventilação mecânica com pressões e fração inspirada de 0 2 

(F i0 2 ) mais altas, aumentando o risco de DBP (Bancalari, 1997; Rojas, 1995). 



O PROCESSO INFLAMATÓRIO NA 
DISPLASIA BRONCOPULMONAR 

A injúria pu lmonar inicial pode ser mediada por múl t ip los 

mecanismos relacionados a vários fatores pré ou pós-natais discutidos 

anteriormente. Esses fatores podem atuar isolados ou em conjunto, e a 

inflamação pulmonar pode precedê-los ou acompanhá-los. U m amplo 

espectro de mediadores pró-inflamatórios tem se mostrado presente no 

período pré-natal e/ou no pós-natal. 

Essa patologia é caracterizada por um processo inflamatório agudo, 

secundário a vários estímulos que acabam por determinar alterações 

importantes nas vias aéreas inferiores, gerando alterações como fibrose e 

edema pulmonares, próprias da DBP, que se caracteriza, principalmente, 

pela dependência de oxigênio. Sua fisiopatologia está elucidada apenas em 

parte. A inflamação broncoalveolar é aparentemente um dos eventos-chave 

relacionada à patogênese da doença. Neutrófilos e macrófagos alveolares 

são encontrados em grande número nas vias aéreas e no interstício pulmonar 

dos bebês com D M H que irão desenvolver DBP Os macrófagos alveolares 

aumentam o extravasamento capilar observado nos bebês com doença 

crônica, devido à atuação local de várias citocinas quimiotáticas e de outros 

mediadores inflamatórios. As citocinas e alguns mediadores afetam 

fortemente o recrutamento intra-alveolar de neutrófilos (Speer, 1999). 

Em relação aos a lvéolos , o sistema i m u n o l ó g i c o dos RNs -

principalmente pretermos - é deficiente em muitos aspectos, tais como 

atividade fagocítica dos neutrófilos, monócitos e macrófagos; imunidade 

humoral; concentração de complementos; expressão de receptores de 

complemento e imunorregulação de linfócitos Τ (Ozdemir, Brown & 

Morgan, 1997). 

Ε importante ressaltar que, na mesma época em que ocorrem os 

estímulos inflamatórios, esses bebês podem apresentar uma diminuição da 

habilidade para moderar a resposta inflamatória devido à secreção inadequada 

de Cortisol (Watterberg & Scott, 1995; Watterberg, 1999; Watterberg, Gerdes 

& Cook, 1999; Watterberg et al., 2000) ou à deficiência de outros fatores, 

como antiproteases e antioxidantes (Merrit et al., 1983; Speer, 2001). 



Em condições n o r m a i s , o sistema i m u n e está cons tante e 

silenciosamente destruindo agentes agressores da parede celular ou do tecido 

lesado. Os mic rovasos se di la tam, tornando-se mais permeáveis , 

aumentando o fluxo sangüíneo. Ocorre exsudação plasmática, permitindo 

u m acúmulo de células no foco inflamatório. A s células da resposta 

inflamatória - monócitos, neutrófilos, basófilos, eosinófílos e linfócitos -

chegam pela corrente sangüínea ou são originadas no local por células 

endoteliais, mastócitos, fibroblastos e macrófagos. Ainda no local, células 

acessórias imunes são ativadas, e citocinas, mediadores lipídicos e 

neuropeptídeos são gerados. Usualmente são eventos silenciosos, mas na 

inflamação, ocasionalmente, ativam o sistema de estresse, podendo surgir 

sinais e sintomas sistêmicos (Chrousos, 1995). Todavia, apesar de muitos 

bebês sofrerem agressões no período neonatal gerando uma resposta 

inflamatória, nem todos evoluem com processo inflamatório crônico como 

na DBP. 

U m processo inf lamatór io precoce é encontrado em RNs que 

posteriormente desenvolvem DBP (Jones et al., 1996; Watterberg et al., 

1996; Watterberg, 1999; Watterberg, Gerdes & Cook, 1999; Watterberg et 

al., 2000). Atualmente, tem sido sugerido que os pretermos têm maior 

capacidade de desenvolver DPC que os RNs a termo, exatamente por terem 

menor capacidade para controlar a resposta inflamatória. Jones et al. (1996) 

mostram que a IL10, que tem ação antiinflamatória, não era detectável na 

maioria das amostras de lavado bronco-alveolar (LBA) de pretermos, mas 

permanecia detectável nas amostras de RNs a termo. 

Speer (1999) chama a atenção para o fato de que no estágio precoce 

da D M H há um aumento superior do número de células inflamatórias em 

amostras de vias aéreas em relação ao observado em pacientes ventilados 

por outros mot ivos . Com três a quatro dias de vida, as crianças que 

poster iormente desenvo lve ram DBP possuíam m u i t o mais células 

inflamatórias do que aquelas que se recuperaram bem da D M H . 

As células predominantes no estágio inicial da inflamação, no LBA, 

eram os neutrófilos. A o s quatro dias de vida, os macrófagos alveolares 

também atingiam o m á x i m o de concentração nos RNs com evolução 



pulmonar desfavorável. Esse mesmo autor ressalta que u m dos mais 

importantes fatores físiopatológicos da DBP é o aumento da permeabilidade 

capilar alveolar, que eleva a concentração de albumina no líquido alveolar. 

Após uma agressão inicial, ocorre um período de resolução e recuperação, 

tendo u m pico no terceiro dia. Por volta do sétimo dia, o pulmão retorna 

quase que ao seu normal. Os macrófagos têm grande importância nessa 

fase, removendo restos celulares e componentes plasmáticos, além de 

produzirem fatores de crescimento, que são importantes na remodelagem 

da estrutura pulmonar normal (Finkelstein et al., 1992). 

São descritas três fases inflamatórias da DBP: 

• a primeira, precoce, é caracterizada por inflamação exsudativa aguda. 

Indistinguível da D M H , com aumento inicial de neutrófílos, mas não de 

macrófagos; 

• a segunda, subaguda, vai da segunda à quarta semana de vida, chamada 

de fibroproliferativa de resolução. Apresenta um aumento importante 

(10 vezes ) de macrófagos alveolares, sem nenhuma alteração de 

neutrófilos. Ocorre importante fibrose intersticial e peri-alveolar; 

• a terceira fase é a f ib ropro l i fe ra t iva crônica, caracterizada por 

crescimento e remodelagem com variável fibrose intersticial. Nesta 

última, observam-se áreas enfisematosas intercaladas com alvéolos 

colapsados (Kotecha, 1999). 

Rosan (apud Toti et al., 1997) faz uma classificação baseada nas 

alterações morfológicas das vias aéreas em função do tempo ocorrido após 

a agressão pulmonar. Considera quatro estágios, sendo o estágio I a fase 

aguda, cujas alterações ocorrem entre o primeiro e o quarto dia após a 

agressão, e caracterizado por ampla necrose dos pneumócitos e alterações 

na membrana basal. Os estágios II, regenerativo, e III, transicional, são 

caracterizados por um número considerável de células inflamatórias -

principalmente macrófagos - no espaço aéreo terminal. Ocorre entre 4 e 

16 dias após o insulto inicial. N o estágio IV, crônico, que va i até 

aproximadamente 210 dias, observa-se uma grande deposição de colágeno, 

além de fibrose do septo alveolar, resultando em espessamento e separação 

do epitélio e a lâmina basal do endotélio. 



Estruturalmente, os pulmões que desenvolvem DBP acompanham 

u m padrão de inflamação precoce com proliferação e hipercelularidade 

acompanhados de fibrose, que pode ou não se agravar. As proteínas da 

matriz extracelular, o colágeno e a elastina aumentam suas concentrações, 

particularmente nos estágios mais avançados da doença. O tecido da matriz 

extracelular é importante para o desenvolvimento do pulmão normal, 

proporcionando assim um suporte estrutural e influenciando a morfogênese 

das vias aéreas. U m excessivo aumento está associado a um crescimento 

inapropriado, alterando a forma normal dos alvéolos. 

Parece existir u m desequilíbrio entre a produção e a quebra de 

elastina. Os neonatos ventilados e com altas concentrações de oxigênio 

apresentam uma concentração aumentada de elastase na secreção bronco-

alveolar entre u m e sete dias de vida, o que favoreceria uma maior 

degradação das fibras pulmonares (Margraf et al., 1991). U m grande 

número de investigadores tem avaliado o possível envolvimento da elastase 

- uma poderosa proteinase estocada em grânulos dos neutrófilos - na 

patogênese dessa doença. Em circunstâncias normais , a elastase é 

rapidamente ligada e inativada pela a 1-proteinase que protege a unidade 

alvéolo-capilar de danos proteolíticos. Altas concentrações de elastase livre 

e baixa atividade de a 1-proteinase têm sido detectadas na secreção traqueal 

de RNs com D M H e DBP Sugere-se que u m desequilíbrio entre essas 

substâncias tenha grande importância na lesão pulmonar (Speer, 2001). 

Ε fundamental que haja um mecanismo de controle entre as células 

inflamatórias e seus mediadores na fase de resolução, que desacelere o 

processo inflamatório e permita a cura do pulmão. Se isso não ocorre, as 

alterações da fase inicial se perpetuam, acarretando o acúmulo de células 

inflamatórias, o que leva a uma destruição pulmonar irreversível e à fibrose 

(Ozdemir, Brown & Morgan, 1997). Estudos de anatomia patológica com 

crianças que foram ao óbito por DBP relatam uma redução no tamanho do 

pulmão, com diminuição importante da superfície alveolar. Em algumas 

crianças de 14 a 34 meses de idade, a superfície alveolar estava reduzida a 

aproximadamente 25% do normal (Hislop, 1997). 



Recentemente, Abman (2001) chamou atenção para a alteração de 

crescimento pulmonar acompanhada de uma parada no crescimento 

vascular. O parto prematuro geralmente ocorre durante o período canalicular 

do crescimento embrionário. Nesse caso, além da simplificação alveolar, 

observa-se u m crescimento vascular dismórfico. Essas alterações têm sido 

comprovadas em modelos animais e representam a marca registrada da 

'nova DBP'. Apesar das observações apontadas, os mecanismos que inibem 

o crescimento pu lmonar ainda são poucos conhecidos. O fator de 

crescimento do endotélio vascular (FCEV ou vascular endothelial growth factor 

- VEGF), potente estimulador da angiogênese, tem sido mostrado como 

peça central desse processo de inibição vascular. Abman cita dois trabalhos 

publicados no American Journal of Respiratory and Critical Medicine, nos quais 

os autores mostram uma redução de R N A m para VEGF, assim como redução 

de receptores de VEGF em crianças que evoluíram com DBP fatal. 

Observa-se que, nos dias de hoje, a DBP ocorre na maioria das vezes 

nos pretermos abaixo de 1.000 g ao nascimento, e muito freqüentemente 

naqueles com pouca doença pulmonar ao nascer (Charafeddine, D 'Angio 

& Phelps, 1999). Os exames histológicos das crianças que foram a óbito 

na era pós-surfactante têm revelado uma parada do desenvolvimento acinar, 

resultando em poucos - apesar de grandes - alvéolos, além de muito menos 

evidência de inflamação e fibrose do que alguns anos atrás (Hussain, 

Siddiqui & Strocker, 1998). 

ESTRATÉGIAS NA REDUÇÃO Ε NO MANUSEIO 
DA DISPLASIA BRONCOPULMONAR 

As estratégias na redução e no manuseio da DBP podem ser divididas 

em pré e pós-natais, com o intuito de abordar, de maneira mais ampla, as 

medidas específicas utilizadas com o objetivo de reduzir sua incidência ou 

severidade. Entre as medidas pré-natais estão incluídas: 

• prevenção do trabalho de parto prematuro e da prematuridade; 

• prevenção da exposição à inflamação pré-natal; 

• medidas para reduzir a incidência da D M H ; 



• uso do corticóide (Betametasona) antenatal nas ameaças de trabalho de 

parto prematuro, entre 24 e 34 semanas de idade gestacional. 

Entre as estratégias pós-natais, preventivas e terapêuticas, serão 

discutidas as seguintes medidas: 

• prevenção das lesões pulmonares ocasionadas pelos efeitos do oxigênio 

e da ventilação mecânica; 

• uso do surfactante; 

• uso do corticóide sistêmico e inalatório; 

• uso de antioxidantes (vitamina A , E; Superóxido Dismutase) e estratégias 

nutricionais; 

• uso de diuréticos; 

• uso de droga &#946;2-agonista. 

ESTRATÉGIA PRÉ-NATAL 

A mais importante estratégia de redução da DBP certamente seria a 

redução do número de nascimento de crianças prematuras. A facilidade no 

acesso e a melhoria da qualidade do pré-natal são medidas básicas às 

quais todas as gestantes deveriam ter direito. Entretanto, mesmo nos países 

em que o pré-natal é conduzido de maneira satisfatória u m aumento no 

número de partos prematuros foi observado nos últimos anos. Vale a pena 

destacar os problemas infecciosos e inflamatórios entre as causas de trabalho 

de parto prematuro. Goldenberg, Hauth & Andrews (2000) têm ressaltado 

a relação entre infecção materna e trabalho de parto. U m b o m entendimento 

a respeito dessa situação tem proporcionado uma melhoria no manuseio 

de mulheres com problemas infecciosos, com antibioticoterapia apropriada, 

levando a uma redução dos índices (Goldenberg, Hauth & Andrews, 2000). 

É sempre importante avaliar a possibilidade de tocólise em gestantes 

que porventura iniciam o trabalho de parto prematuro, permitindo assim 

que se lance mão de medidas capazes de influenciar o prognóstico do RN, 

tais como a utilização do corticóide. 

O corticóide pré-natal v e m sendo bastante utilizado nas gestantes 

em trabalho de parto prematuro, com o objetivo de acelerar a maturação 



pulmonar, uma vez que ele induz a produção de surfactante e enzimas 

antioxidantes, além de ocasionar mudanças estruturais pulmonares (NIH, 

1995). Trabalhos na era pré-surfactante mostravam que o corticóide pré-

natal tinha um impacto na incidência de DBP (Van Marter et al., 1990). 

Entretanto, trabalhos mais recentes demonstram que essa terapia pode 

não reduzir a incidência de DBP, apesar de melhorar a sobrevida perinatal, 

reduzindo as taxas de D M H , a persistência de canal arterial, a hemorragia 

intraventricular e a enterocolite necrotizante (Van Marter et al., 2001). 

Atualmente, alguns autores chamam atenção para os efeitos que o 

cor t icó ide , quando usado inadequadamente , poder ia ter sobre o 

desenvolvimento do pulmão fetal e neonatal precoce. Trabalhos com animais 

indicam que essa droga, em múltiplos cursos, pode interromper a septação 

alveolar normal (Jobe & Ikegami, 1998). Banks et al. (1999) mostraram 

que múltiplos cursos de corticóide pré-natal comparados a u m curso único, 

além de não melhorar os resultados neonatais, encontravam-se associados 

a u m aumento na mortalidade, a uma redução do crescimento fetal e a 

uma supressão adrenal prolongada (Banks et al., 1999; Merril & Ballard, 

2000). O aumento no uso do corticóide pré-natal é uma das principais 

razões para a redução na incidência da forma clássica de DBP, mas não 

tem alterado significativamente a incidência das novas formas mais leves 

da doença (Bancalari, 2001). 

O hormônio liberador da tiroxina (TRH) - outra terapia utilizada no 

período pré-natal - tem sido avaliado em relação ao impacto nos resultados 

neonatais. Os trabalhos iniciais sugeriam que a droga, associada ao 

corticóide, poderia reduzir a incidência de D M H e DBP (Knight, Liggins & 

Wealthall, 1994; Morales et al., 1989). Posteriormente, u m grande estudo 

multicêntrico (Actobat study) não mostrou melhora no resultado neonatal 

em relação às doenças respiratórias (Cole & Fiascone, 2000). Em 1998, 

um trabalho de revisão sobre terapia hormonal no período neonatal, que 

tinha por objetivo acelerar a maturação pulmonar, também mostrou que a 

adição do TRH ao esquema de corticóide não adicionou benefícios aos 

resultados neonatais em pretermos (Merril & Ballard, 1998). 



ESTRATÉGIA PÓS-NATAL 

A exposição ao oxigênio e às práticas de ventilação pulmonar tem 

grande importância na gênese da DBP (Bancalari, 1997). Entre as medidas 

que visam a amenizar os efeitos do oxigênio durante a ventilação está a 

redução da exposição dos bebês em uso dessa substância. É fundamental 

que se faça u m b o m controle durante a oxigenoterapia, expondo a criança 

à mínima fração inspirada de O2 (FiO 2 ) capaz de manter os níveis de PaO2 

na faixa de normalidade, que é de 50 a 70 m m H g . É importante monitorizar 

continuamente a saturação de oxigênio, estando atento às situações de 

hiperóxia. A melhoria das defesas antioxidantes é importante também nos 

pretermos de risco. Estudos em animais sugerem que o corticóide pré-

natal induz a produção de enzimas antioxidantes (Jobe & Ikegami, 1998). 

A associação entre venti lação mecânica e injúria pulmonar é 

indiscutível. Algumas práticas são mais agressivas que outras. A lesão 

pulmonar induzida pela ventilação provoca rupturas na estrutura pulmonar 

imatura, comprometendo seu desenvolvimento normal, o qual se agrava 

ainda mais com o processo inflamatório secundário desencadeado por essa 

agressão inicial (Jobe & Ikegami, 1998). Existem evidências indicando que 

a hiperdistensão (volutrauma) é o mecanismo principal de lesão pulmonar 

e que entre as estratégias de prevenção da DBP é importante usar o menor 

volume corrente possível (Dreyfuss & Saumon, 1998; Jobe & Ikegami, 1998). 

Vários trabalhos têm apontado a associação entre níveis de PaCO2 e 

DPC e sugerem que uma ventilação excessiva pode aumentar o risco de 

DBP (Jobe, 1995; Jobe & Ikegami, 1998). Por isso, a hipercapnia permissiva 

tem sido sugerida para pretermos em ventilação mecânica. Em 2000, um 

estudo avaliando os resultados de duas UTIs neonatais mostrou que o 

serviço que apresentou as mais baixas taxas de DBP foi o que usou menos 

ventilação mecânica e permitiu níveis mais altos de pCO2 e mais baixos de 

pH (Van Marter, Allred & Pagano, 2000). 

Novas técnicas ventilatórias - como a ventilação de alta freqüência 

(VAF) e a ventilação mandatória intermitente sincronizada (S IMV) - vêm 

sendo utilizadas em prematuros. Contudo, isoladamente, nenhuma dessas 



modalidades tem se mostrado muito superior na redução da incidência de 

DBP (Greenspan, Cleary & Wolfson, 1998). Ainda que na teoria a VAF 

pareça reduzir o risco de danos pulmonares induzidos por volume, trabalhos 

prospectivos e controlados não têm mostrado grandes benefícios quando 

usados em RNs de muito baixo peso com D M H não complicada (Courtney 

et al., 2002; Henderson-Smart et al., 2002; Johnson et al., 2002). 

O uso, os benefícios e os efeitos adversos do corticóide sistêmico 

têm sido amplamente estudados. Inicialmente, este era usado apenas em 

bebês com dificuldades para serem desmamados da ventilação mecânica 

por mais de quatro semanas. Evidências de que o processo inflamatório 

inicia-se precocemente na evolução dos prematuros levaram alguns autores 

a avaliar o uso mais precoce do corticóide sistêmico - antes de duas semanas 

de vida - na tentativa de prevenir a DBR Estudos de metanálise concluíram 

que o corticóide sistêmico moderadamente precoce e precoce - menos de 

duas semanas e de 96 horas, respectivamente - em pretermos de muito 

baixo peso e ventilados reduzia a ocorrência de DBP com 28 dias e 36 

semanas de idade gestacional corrigida (Halliday & Ehrenkranz, 1999a, 

1999b). 

Apesar dos resultados satisfatórios, o potencial dessas drogas para 

provocar efeitos colaterais tem gerado questionamento acerca da relação 

risco/benefício. U m estudo multicêntrico com 287 RNs mostrou evidentes 

benefícios c o m o uso tardio de dexametasona sem apresentar efeitos 

colaterais importantes (Collaborative Dexamethasone Trial Group, 1991). 

Watterberg et al. têm mostrado uma associação entre DBP e inflamação 

pulmonar precoce em pretermos de muito baixo peso com evidências de 

insuficiência adrenal (1995, 2000). Esses autores avaliaram o uso de baixas 

doses de hidrocortisona (iniciando com 48 horas) por 12 dias, o que mostrou 

uma redução significativa de DBP (Watterberg 1999). 

Ainda existem dúvidas em relação à melhor droga, ao melhor 

momento para se iniciar o tratamento e ao tempo ideal, apesar de todas 

essas evidências. Thébaud & Wat te rberg ( 2 0 0 1 ) enfa t izam que a 

Dexametasona tem sido associada a u m inaceitável perfil de efeitos 

colaterais, o que constata a necessidade urgente de alternativas para o uso 



quase exclusivo dessa droga. Ainda ressaltam que além de se conhecer 

melhor os efeitos farmacológicos dessa substância, existe a necessidade de 

pesquisar melhor os fatores que regulam a alveolarização do pulmão 

imaturo e procurar, por meio de ensaios clínicos, identificar o 'bom' esteróide 

- ou o melhor deles - , para se evitar o 'mau' - Dexametasona - e também 

eliminar u m perigo maior - Dexametasona precoce. 

Vários trabalhos clínicos randomizados têm sido elaborados com o 

objetivo de avaliar a eficácia e a segurança do uso precoce do corticóide 

inalado para prevenir a DBP. Apesar de nenhum ter mostrado redução na 

DBP, alguns mos t ra ram benefícios moderados em relação a alguns 

resultados respiratórios específicos em prematuros ventilados (Cole & 

Fiascone, 2000) . Jonsson et al. (2000) , avaliando o uso de corticóide 

inalatório (Budesonida) em pretermos de alto risco para DBP, iniciado no 

sétimo dia de vida, mostraram uma redução na necessidade de ventilação 

mecânica semelhante à Dexametasona venosa, mas sem efeitos colaterais 

significantes. Apesar de alguns benefícios, muitos pontos devem ser melhor 

compreendidos, tais como a otimização em relação à administração e à 

melhor dose-resposta. 

Os radicais livres têm grande importância na patogênese da DBP Os 

pretermos apresentam alto risco de lesão pulmonar induzida por radicais 

livres, uma vez que, além da produção aumentada durante a hiperóxia e a 

inflamação, seus mecanismos antioxidantes são inadequados. Entre os 

agentes antioxidantes estão as vitaminas A e Ε, o Superóxido dismutase 

etc. A vitamina A acumula-se em maior quantidade no organismo fetal 

no último trimestre de gravidez e é muito importante na diferenciação 

celular normal e no reparo tecidual (Wahlig & Georgieff, 1995). Os RNs de 

muito baixo peso possuem um risco aumentado de deficiência por receberem 

quantidades insuficientes dela, por terem absorção enteral reduzida e serem 

incapazes de captar soluções cristalóides intravenosas (Cole & Fiascone, 

2000). 

A deficiência da vitamina A pode predispor a DBP por vários motivos, 

tais como a alteração da cicatrização pulmonar após agressão, a perda 

exagerada de cílios e o aumento de metaplasia celular escamosa, a redução 



do número de alvéolos e o aumento da suscetibilidade a infecções (Shenai, 

1999 ) . U m a metanálise envo lvendo sete estudos randomizados e 

multicêntricos avaliando a suplementação da vitamina A para pretermos 

sugeriu um aumento discreto de bebês sem DBP (Darlow & Graham, 2002). 

As doses e a via de administração não ficaram bem definidas. O maior 

estudo multicêntrico, envolvendo 807 RNs menores de 1.000 g, fazia uso 

de vitamina A intramuscular por quatro semanas, três vezes por semana, 

na dose de 5.000 UI (Tyson et al., 1999). A vitamina A não tem sido 

amplamente incorporada às estratégias para reduzir a DBP, apesar de as 

evidências demonstrarem que os pretermos extremos são dela deficientes. 

Embora os estudos mostrem resultados modestos, a falta de evidência de 

toxicidade na suplementação de vitamina A sugere que seu uso deve ser 

considerado (Cole & Fiascone, 2000). O problema continua sendo a via de 

administração e a definição da dose ideal. A vitamina A é lipossolúvel, 

dificultando sua diluição para uso na via intramuscular. 

A vitamina E, incorporada à camada lipídica da membrana celular, 

age fazendo a varredura dos radicais livres (Wahlig & Georgieff, 1995; 

Cole & Fiascone, 2000). Os prematuros de muito baixo peso são deficientes 

dessa vitamina, o que aumentaria sua predisposição à toxicidade pelo 

oxigênio. Apesar desse fato, os estudos, ao avaliar o uso dessa vitamina 

na prevenção da DBP em pretermos menores de 1.500 g, falharam em 

mostrar benefícios (Watts, Milner & Zipursky, 1991). 

Outro agente antioxidante avaliado em alguns estudos com o 

objetivo de prevenir os pretermos contra as agressões dos radicais livres é 

a enzima Superóxido Dismutase. U m trabalho experimental com coelhos 

comparou a resposta à hiperóxia entre bebês prematuros e a termo. Mostrou 

que os prematuros, diferentemente dos bebês a termo, não apresentaram 

aumento nos níveis de enzimas antioxidantes quando expostos a 90% de O2 

(Frank & Sosenko, 1991). Davis et al. (1999), em um estudo multicêntrico 

com 301 pretermos de muito baixo peso, avaliaram os resultados da 

Superóxido Dismutase Recombinante por duas semanas e não encontraram 

nenhuma diferença entre o grupo estudado e o controle na incidência de 



DBP aos 28 dias de vida. O uso clínico dessa substância na redução de 

lesão pulmonar ainda é incerto. 

É importante ressaltar o papel da nutrição nas estratégias para a 

redução da DBP. A s baixas reservas, associadas à inadequada oferta 

nutricional, contribuem para a deficiência protéica e para u m prolongado 

estado de catabolismo, o que predispõe alterações no crescimento e na 

cicatrização pulmonar, perpetuando a patogênese da DBP (Ryan, 1998). 

A l é m disso, a deficiência nutricional prejudica os mecanismos de defesa, 

aumentando o risco de infecção. É importante ressaltar a necessidade de 

proporcionar uma nutrição adequada no manuseio dessas crianças, na 

tentativa de reduzir os fatores agressores do tecido pulmonar. 

DROGAS PARA D B P 

O uso de drogas com propriedades diuréticas melhoram a mecânica 

pulmonar e as trocas gasosas, e atualmente tem sido bem aceito, tornando-

se terapia de rotina em muitas UTIs no cuidado de bebês com DBP já 

estabelecida. Nessas crianças, o edema pulmonar - p rovave lmente 

secundário ao edema intersticial e peribronquiolar - está presente e é 

manifestado por estertores ou sibilos. É certo que o manuseio hídrico nos 

primeiros dias de vida pode ser u m fator de risco para a DBP. Tammela & 

Koivisto (1992) mostraram redução de 40% na incidência de DBP no grupo 

de pretermos de baixo peso que foram submetidos à restrição líquida. 

O uso diário de Furosemida mostrado por Englehardt et al. (1989) 

ou em dias alternados, segundo Rush et al. (1990), melhoram a mecânica 

pulmonar e a troca gasosa. Em contrapartida, o uso de diuréticos tiazídicos 

sozinhos ou associados à espironolactona tem melhorado a função 

pulmonar em alguns estudos, mas não em outros (Englehardt et al., 1989). 

A principal vantagem alegada por alguns autores para este último esquema 

é a de que causaria menos hipercalciúria. 

Os mecanismos pelos quais essas drogas melhoram a função 

pulmonar são desconhecidos, mas existem evidências de que nenhum efeito 

direto ou indireto da diurese pode explicar o efeito benéfico. Em crianças 



com DBR a Furosemida aumenta rapidamente o volume da diurese e diminui 

o volume extracelular. Após poucos dias de uso o efeito diurético é abolido, 

mas a função pulmonar permanece melhor. Esse mecanismo de taquifilaxia 

é desconhecido (Rush et al., 1990). 

Recentemente, com base em estudos em adultos, foi mostrado que a 

Furosemida inalada previne mas não reverte o broncoespasmo induzido 

por exercício em asmáticos. A partir de então, a eficácia dessa substância 

- em aerosol - tem sido estudada para crianças com DBP O possível efeito 

tem sido transitório e variável. Por isso ela ainda não deve ser recomendada 

(Rastogi et al., 1994). 

M u i t o s lactentes c o m DBP não necessitam de diurét icos , e 

aproximadamente 20% de todos os dependentes de O2 recebem essa terapia 

por tempo mais longo. Após melhora na troca gasosa, a terapia com diurético 

pode ser reduzida para dias alternados por duas a quatro semanas. A partir 

daí, deve-se avaliar a suspensão. Quando houver alguma situação de 

sobrecarga hídrica, algumas doses extras por tempo curto podem ser 

necessárias. 

Os prematuros podem responder a estímulo de broncoconstrição e 

alguns pretermos - independente de terem ou não diagnóstico de DBP -

apresentam muscu la tu ra b rônqu ica h iper t rof iada e v i a s aéreas 

hiperresponsivas. A partir da constatação de que drogas com efeitos β 2 -

agonista melhoram a função pulmonar de crianças com asma, vários 

estudos com essa droga, por via inalatória ou via parenteral, tem mostrado, 

em curto prazo, melhora na mecânica pulmonar e na troca gasosa (De 

Boeck et al., 1998). 

Mui tos bebês c o m DBP que demonstram evidência clínica de 

obstrução - persistente ou intermitente - das vias aéreas podem ser 

avaliados quanto ao uso intermitente de &#946;2-agonista. O uso em longo 

prazo pode provocar taquifilaxia. É importante ressaltar dois principais 

efeitos indesejados que podem ocorrer com o uso da droga: 

• a indução de vasodilatação em áreas não ventiladas, o que pode gerar 

hipoxemia; 

• o aumento na instabilidade das vias aéreas de crianças com DBP e 



traqueomalácia. Ambos os mecanismos levam à alteração da relação 

ventilação-perfusão e, conseqüentemente, à hipóxia. 

PANORAMA GERAL DA D B P 
A natureza inflamatória da DBP é indiscutível. Esse processo muitas 

vezes é iniciado na vida intrauterina pela exposição a citocinas p ró -

inflamatórias e agravado na vida neonatal pela ação de fatores agressores 

associados a uma resposta antiinflamatória muitas vezes inadequada entre 

os bebês prematuros. Muitos estudos v ê m procurando confirmar essa 

situação na tentativa de encontrar medidas capazes de reduzir a incidência 

dessa patologia, melhorando ainda mais a qualidade de vida das crianças 

após a alta hospitalar. Diante de tudo o que foi abordado, torna-se 

interessante sugerir alguns tópicos que colaborem para a redução da 

incidência da DBP, ou, no mínimo, amenizem uma evolução mais grave: 

• intensificar o investimento no pré-natal, melhorando o acesso das 

camadas menos favorecidas e investindo na qualidade. O intuito é não 

só prevenir a prematuridade como também enfatizar a importância da 

utilização do corticóide (Betametasona) no trabalho de parto prematuro 

já instalado, e, ao mesmo tempo, procurar prevenir ou tratar de maneira 

eficaz as situações de infecção perinatal; 

• no atendimento na sala de parto, evitar o uso de pressões altas na 

ventilação do bebê. Se possível, utilizar monitor de pressão. O uso do 

CPAP nasal precoce (ainda na sala de parto) também pode ser uma boa 

estratégia; 

• monitorar energicamente a concentração de O2 (F iO 2 ) administrada 

durante a assistência ventilatória, visando a reduzir a formação e os 

efeitos dos radicais livres de oxigênio. Chamar a atenção da importância 

da utilização dos alarmes em monitores de saturação, principalmente o 

alarme alto. Atualmente tolera-se valores mais baixos também e mantém-

se a saturação entre 87 e 95. 

• utilizar assistência ventilatória menos agressiva, individualizando os 

casos. Otimizar a utilização da terapia com surfactante, usando-o o 

mais precocemente possível, de modo a permitir o uso de parâmetros 
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mínimos de ventilação ou redução rápida dos mesmos, visando a extubar 

o mais precocemente possível. Permitir pCO2 maiores; 

• investir na nutrição dos pretermos - parenteral, enteral e suplementos 

vitamínicos - , objetivando reduzir a perda de peso e recuperar o peso de 

nascimento mais rapidamente, reduzindo assim impactos no crescimento 

pulmonar; 

• se for necessário o uso de diuréticos, utilizar Furosemida inicialmente, e 

assim que possível substituí-la por Hidroclorotiazida e Espironolactona, 

suspendendo-os precocemente; 

• evitar o uso do corticóide pós-natal. Nos casos graves em que o desmame 

do respirador é difícil, usar cursos curtos e doses menores. A possibilidade 

de u m pior prognóstico neurológico associado ao uso do corticóide 

(Dexametasona) pós-natal deve ser avaliada e o custo-benefício do seu 

uso ou não uso deve ser discutido com os pais do bebê. Tem-se usado o 

seguinte esquema: Dexametasona 0,3 m g / k g / d i a por dois dias, 

0,25 m g / k g dia por dois dias, 0,125 m g / k g / d i a por u m dia e, 

posteriormente, diminui-se 10% da dose ao dia até a suspensão, que 

deve ocorrer por volta do 14º-15º dia de uso. O uso da Hidrocortisona 

substituindo a Dexametasona v e m sendo considerado. 
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