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R E T I N O P A T I A D A PREMATURIDADE 

O grande avanço tecnológico na neonatologia é responsável pela 

maior sobrevivência de recém-nascidos (RNs) de muito baixo peso. Com 

essa elevação da sobrevida, observou-se igualmente uma elevação na 

incidência de uma doença chamada Retinopatia da Prematuridade (ROP), a 

qual pode levar à cegueira ou à baixa visão (Kumar & Singha, 1997). 

A ROP é uma doença fibrovascular, vasoproliferativa, bilateral da 

retina periférica de RNs pretermo. Inicialmente conhecida como fibroplasia 

retrolental, foi reconhecida pela primeira vez em 1941, pelos médicos Paul 

Chandler e Frederick Verhoeff. Desde sua descrição por Terry muitos de 

seus aspectos têm se modificado (Pierce & Mukai, 1994). 

O termo Retinopatia da Prematuridade foi utilizado inicialmente 

por Heath em 1951, mas só foi amplamente adotado a partir de 1984, 

quando a Classificação Internacional da Retinopatia da Prematuridade foi 

elaborada por um grupo de oftalmologistas. A doença é classificada em 

cinco estágios de acordo com a gravidade, três zonas de acordo com a 

localização e definida em termos de horas pela sua extensão (Figura 1) . 

A doença plus, caracterizada pela tortuosidade vascular e venodilatação, 

indica a atividade da doença. 



Figura 1 - Esquema de classificação da ROP 
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Fonte: Hutcheson (2003) 

A doença limiar é definida como estágio 3 plus, cinco horas contínuas 

de extensão ou oito horas intercaladas (Committee for the Classification of 

Retinopathy of Prematurity, 1984; Patz, 1987). Uma vez diagnosticado o 

estágio limiar, o tratamento por crioterapia ou fotocoagulação a laser da 

retina está indicado para evitar a evolução para estágios mais avançados 

que podem comprometer o desenvolvimento visual normal. 

De acordo com estudos recentes, os principais fatores de risco para o 

desenvolvimento de ROP nos países desenvolvidos são a prematuridade e o 

baixo peso ao nascer. A maioria dos prematuros apresenta peso de nascimento 

inferior a 900 g e idade gestacional inferior a 29 semanas. Flutuação nos 

níveis de oxigênio nas primeiras semanas de vida, ser pequeno para a idade 

gestacional, hemorragia intraventricular, transfusões sanguíneas e alguns 

fatores de risco maternos são outros fatores de risco envolvidos (Darlow, 

Horwood & Clemett, 1992; Fielder, 1997; Hammer et al., 1997). 

Nos países em desenvolvimento, a ROP apresenta um comportamento 

completamente diverso do observado nos países desenvolvidos. A proporção 



de crianças cegas naqueles países é bem superior à observada nos países 

industrializados (Gilbert et al., 1997). O peso de nascimento e a idade 

gestacional dos RNs com ROP limiar também são diferentes. Vários estudos 

realizados na América Latina reportam doença limiar em crianças com peso 

de nascimento variando entre 600 e 2.000 g (peso médio 1.000 g ) e muitos 

casos em crianças com idade gestacional superior a 30 semanas, o que afeta 

claramente a definição dos critérios dos programas de triagem e tratamento. 

Entre janeiro de 1986 e novembro de 1987, 4.099 prematuros foram 

avaliados em u m ensaio clínico do CRYO-ROP envolvendo 23 centros em 

todos os EUA (Cryotherapy for Retinopathy of Prematurity Cooperative Group, 

1988). Esse estudo demonstrou que a realização de crioterapia na retina 

avascular periférica reduziu à metade os resultados desfavoráveis em olhos 

que desenvolviam doença limiar (Cryotherapy for Retinopathy of Prematurity 

Cooperative Group, 1990a, 1990b, 1993, 1996, 2001). Após a publicação 

desse estudo, a aplicação de laser tem se tornado uma opção de tratamento 

mais aceita, por apresentar um índice de regressão mais elevado, menos 

complicações operatórias, assim como seqüelas oculares em longo prazo 

(Hunter & Repka, 1993; McNamara et al., 1992; White & Repka, 1997). 

Para o estágio 5, a cirurgia vitreoretiniana apresenta u m resultado funcional 

e anatômico muito insatisfatório. Alguns cirurgiões reportam bons resultados 

no estágio 4 (Quinn et al., 1996; Trese & Droste, 1998). 

Estima-se que haja no mundo cerca de 1,5 milhão de crianças cegas 

(Gilbert & Foster, 2001) . As causas irão variar de acordo com cada região, 

mas a ROP tem sido uma das mais importantes nos países desenvolvidos 

e em desenvolvimento, podendo ser responsável por até 38,6% dos casos 

em países da América Latina (Gilbert et al., 1997). 

É difícil determinar o número atual de crianças com deficiência visual 

ou cegueira em decorrência da ROP no Brasil, assim como não há nenhum 

programa de diagnóstico ou tratamento. O que existe são iniciativas isoladas 

em algumas unidades públicas e privadas. Pode-se fazer uma estimativa, 

no entanto, a partir do número de prematuros com peso inferior a 1.500 g, 

segundo os dados do Datasus, apresentados no Quadro 1 (Zin, 2001). 



Fonte: Zin (2001) 

Em resumo, seriam cerca de 415 a 830 crianças cegas a cada ano 

em decorrência da ROP, uma doença passível de diagnóstico e tratamento. 

Diante da disponibilidade de u m tratamento eficaz para a ROP limiar, 

torna-se imperativo que a população em risco seja examinada em tempo 

hábil para que o tratamento possa ser instituído. 

Os critérios de diagnóstico e tratamento diferem de u m país para 

outro. O Colégio Real de Oftalmologia do Reino Unido recomenda que sejam 

examinados os bebês que apresentarem peso de nascimento inferior ou 

igual a 1.500 g e/ou idade gestacional inferior ou igual a 31 semanas, 

sendo o primeiro exame realizado entre a sexta e a sétima semana de vida. 

O seguimento deve ser feito até que haja sinais definitivos de regressão ou 

que a vascularização retiniana tenha alcançado a zona 3 (Royal College of 

Ophthalmologists Joint Working Party, 1996). Nos EUA, o critério é 

examinar RNs com peso inferior ou igual a 1.500 g ou idade gestacional 

inferior a 28 semanas, assim como os bebês com quadro clínico instável 

(Fierson et al., 1997). Em diversos países, inclusive no Brasil, há discussão 

acerca da mudança desses critérios de exame (Lee et al., 2001). 

PREMATURIDADE Ε ALTERAÇÕES OFTALMOLÓGICAS 

A prematuridade está associada a um maior risco de desenvolver 

outras alterações oftalmológicas além da ROP, tais como erros refrativos 



(miopia, astigmatismo), estrabismo, ambliopia e baixa visão (Schalij-Delfos 

et al., 2000). Recomenda-se que essas crianças sejam examinadas por um 

oftalmologista após a alta, mesmo que não tenham desenvolvido a ROP. 

BAIXA VISÃO EM DECORRÊNCIA DA R O P 

A baixa visão implica no comprometimento de diversas funções do 

sistema visual, não apenas da acuidade. A classificação da baixa visão em 

pacientes com idade inferior a 18 meses fica muito difícil, uma vez que 

eles estão em franco desenvolvimento de seu sistema visual. Os níveis de 

acuidade considerados baixos na idade adulta são considerados normais 

para os bebês. Em decorrência dessa constante mudança, as respostas 

visuais dos bebês devem ser monitorizadas pelo menos a cada três meses 

durante o primeiro ano de vida. 

Mui to do que seria considerado baixa visão trata, na realidade, de 

u m atraso do desenvolvimento que pode ou não vir associado a outras 

deficiências, em especial em crianças prematuras. A visão é a forma de 

comunicação e aprendizado no primeiro ano de vida. Crianças com 

deficiência visual grave perdem horas de aprendizado incidental e de 

comunicação visual, tendo de construir uma série de conceitos com 

informação em blocos, com evidente defasagem em seu aprendizado 

(Veitzman, 2001). 

A ROP pode levar ao comprometimento visual de várias formas. 

A regressão da doença com presença de tração retiniana associada a 

deslocamento macular e o descolamento parcial ou total da retina de ambos 

os olhos constituem causas oculares para a baixa visão nas crianças 

prematuras (Figura 2 ) . 

As crianças portadoras de baixa visão não são cegas, e apresentam 

u m resíduo visual que se desenvolve ao longo dos primeiros anos. 

A avaliação da acuidade é importante. N o entanto, muitas vezes não se 

consegue utilizar testes de olhar preferencial ou tabela de optotipos. Nesses 

casos, o desempenho visual pode ser avaliado observando-se a atenção, o 

interesse por objetos, pela face do examinador, o contato visual e as 



RE LE 
Fonte: Phelps (2001) 

A visão tem um importante papel organizador na comunicação e no 

aprendizado. A informação visual é constantemente combinada com 

informações de outras modalidades, e seu uso requer o desenvolvimento 

de numerosas funções neurológicas, que precisam ser avaliadas quando se 

examina u m lactente com deficiência visual. Isso é particularmente 

importante quando se examina um prematuro, que pode muitas vezes 

apresentar múltiplas deficiências. 

A experiência visual é o principal motivador do desenvolvimento global 

do lactente. A presença de uma alteração retiniana neste período constitui 

respostas como o sorriso. Nos bebês em que, mesmo assim, não se obtiver 

resposta, pode-se realizar a observação em ambiente escurecido com objetos 

iluminados. Mesmo com respostas visuais desencorajadoras, a prescrição 

da correção óptica deve ser considerada. Algumas vezes, além das seqüelas 

da ROP, pode haver uma hipotonia muscular generalizada com deficiência 

da acomodação. Nesses casos, pode ser feita uma hipercorreção com a 

finalidade de estimulação para perto, no caso de bebês. Quando o 

descolamento de retina está presente, é preciso pesquisar qual o campo 

visual por onde a criança percebe os estímulos visuais. Essa é uma 

abordagem mais difícil, porém possível. 

Figura 2 - Retinopatia cicatricial 



uma barreira para a consolidação do aprendizado visual. Além de graves 

atrasos do desenvolvimento, o lactente deficiente visual pode apresentar 

mecanismos compensatórios não desejáveis, tais como sinal óculo-digital e 

desvios do comportamento, que devem ser trabalhados na estimulação. 

O t rabalho conjunto c o m os terapeutas é fundamental . A s 

modificações do meio ambiente, a prescrição dos óculos para perto 

(magnificação) e a orientação familiar são de extrema importância para 

que as crianças utilizem esse canal de comunicação com o mundo. Na 

realidade, nesses casos, realiza-se uma habilitação visual. Quanto mais 

precoce, melhores os resultados obtidos. 

P R O T O C O L O PARA M A N U S E I O D A R E T I N O P A T I A 

Em 2001, a American Academy of Pediatrics (Academia Americana 

de Pediatria - Α Α Ρ ) , a Associação Americana para Oftalmologia Pediátrica 

e Estrabismo e a Academia Americana de Oftalmologia publicaram um 

consenso para a abordagem a retinopatia da prematuridade ( 2 0 0 1 ) : 

• todos os RNs com peso < 1 . 5 0 0 g ou idade gestacional £ 2 8 semanas e 

os RNs com peso entre 1.500 e 2.000 g com alto risco para ROP devem 

ter no mínimo dois exames de fundo de olho realizados após dilatação 

da pupila, usando oftalmoscopia indireta binocular. A única condição 

em que um único exame é suficiente é quando o exame mostra retina 

completamente vascularizada bilateralmente; 

• o exame para detectar ROP deve ser realizado por um oftalmologista 

experiente em exames de retina de RNs, que possa identificar a localização 

e as alterações seqüenciais relacionadas à ROP, usando a Classificação 

Internacional para Retinopatia da Prematuridade; 

• o primeiro exame deve ser realizado entre quatro e seis semanas de idade 

cronológica ou alternativamente entre 31 e 33 semanas de idade 

gestacional corrigida; 

• os exames seqüenciais devem ser baseados nos achados oftalmoscópios, 

determinados pelos critérios da Classificação Internacional para 

Retinopatia da Prematuridade. Por exemplo, se a vascularização da retina 



é imatura e se estende até a zona II mas a Retinopatia está ausente, o 

exame subseqüente pode ser planejado para duas a três semanas após o 

primeiro exame; 

• se o primeiro exame determinar risco importante para ROP, o seguinte 

esquema é sugerido: 

- realizar exame semanalmente em RNs com risco de progressão rápida 

para ROP limiar: 

- todo RN menor que limiar na zona I; 

- RN com ROP na zona II, incluindo os RN com ROP no estágio 3 sem 

doença plus, os RN com ROP II com doença plus e os com ROP 3 com 

doença plus mas sem extensão suficiente para requerer tratamento; 

• realizar exame quinzenalmente nos RNs com ROP na zona II e em todos 

os RNs sem ROP mas com vascularização incompleta na zona I. Os 

exames devem ser realizados em intervalos de uma a duas semanas até 

que a vascularização da retina alcance a zona III ou que as condições de 

limiar sejam alcançadas; 

• realizar exame a cada duas ou três semanas quando a vascularização é 

incompleta na zona II, até que a alcance a zona III; 

• retina com vascularização incompleta somente na zona III usualmente 

amadurece completamente. ROP na zona III normalmente involui sem 

conseqüências adversas. Exames demonstrando vascularização completa 

em RNs de baixa idade gestacional não são usuais nos primeiros exames. 

Portanto, se forem encontrados, o exame deve ser repetido pelo menos 

uma vez em duas a três semanas; 

• para evitar o descolamento de retina, RNs com doença 1 limiar (estágio 

3 ROP na zona I e II em 5 ou mais horas contínuas ou 8h cumulativas 1 

com doença plus 2 ) devem receber tratamento de pelo menos um olho 

em até no máx imo 72 horas do diagnóstico. Pela dificuldade em se 

distinguir na região posterior o estágio 2 do 3, os RNs com suspeita de 

estágio 3 na zona I ou bordeline na zona I para doença plus devem ser 

examinados cuidadosamente para que se possa determinar a necessidade 

de tratamento rápido; 



• os pais dos RNs com ROP devem ser informados da natureza da doença 

e de suas possíveis conseqüências no pr imeiro exame. Durante a 

hospitalização, devem ser mantidos informados sobre os exames 

subseqüentes; 

• a responsabilidade para exame e seguimento dos RNs com ROP deve ser 

criteriosamente definida por cada unidade de tratamento intensivo 

neonatal em conjunto com o serviço de oftalmologia. Os critérios devem 

ser registrados, e os exames, automaticamente programados. Se ocorrer 

transferência ou alta antes da maturação da retina até zona III, o exame 

oftalmológico deve ser assegurado, de preferência antes da alta. Se não 

for possível, o exame deve ser agendado com dados fornecidos por escrito 

e verbalmente para os pais, que devem estar suficientemente informados 

do risco de cegueira sem o acompanhamento adequado. 

A persistência do canal arterial é o problema cardíaco mais comum 

nas unidades de tratamento intensivo neonatal. Sua incidência varia 

inversamente à idade gestacional: ocorre em cerca de 60% dos recém-

nascidos (RNs) com menos de 28 semanas e entre 20 e 40% nos RNs 

contando de 28 a 32 semanas de idade gestacional. 

PERSISTÊNCIA DO CANAL ARTERIAL 
CIRCULAÇÃO FETAL 

O canal arterial (CA) patente é fundamental na vida intra-uterina. 

Durante o primeiro trimestre de gravidez, o CA transporta cerca de 60% do 

débito cardíaco direito e tem u m calibre semelhante ao da aorta. Sua 

patência no feto se deve ao f luxo sangüíneo intenso e à presença da 

prostraglandina E 2. Na vida fetal, o canal arterial é u m grande vaso que 

comunica o tronco da artéria pulmonar com a aorta descendente, logo 

após a emergência da artéria subclávia esquerda. Apesar de unir os dois 

vasos, sua estrutura microscópica é bastante diferente dos vasos adjacentes 

A camada média é composta, em grande parte, por músculo liso que tem 

suas fibras organizadas de modo espiral. A camada íntima é mais espessa 

e contém uma quantidade maior de substância mucóide. 



FECHAMENTO PÓS-NATAL 

Em geral, o canal arterial apresenta u m fechamento funcional das 

primeiras 12 a 72 horas de vida. Os mecanismos aí envolvidos estão 

maduros após a 35 a semana de idade gestacional. Os fatores que promovem 

o fechamento funcional são (Wyllie, 1999): 

• diminuição do fluxo dentro do canal (aumento do fluxo pulmonar); 

• diminuição da produção da PGE2; 

• redução da sensibilidade a PGE9; 

• aumento da pressão parcial de oxigênio. 

Nos prematuros, a patência do canal arterial se deve a: 

• mecanismos de fechamento imaturos; 

• diminuição da sensibilidade aos constritores; 

• aumento da sensibilidade a PGE2; 

• outros fatores como acidose, Doença da Membrana Hialina, uso de 

surfactante, fototerapia, uso de furosemida e administração excessiva 

de líquidos. 

Q U A D R O C L Í N I C O 

A apresentação típica do canal arterial patente começa com a presença 

de um sopro precordial mais intenso em foco pulmonar, que se irradia para 

o dor so. Os pulsos periféricos aumentam sua amplitude, o precórdio se 

torna hiperdinâmico e o quadro respiratório se deteriora. N o prematuro 

extremo que fez uso de surfactante e vinha em desmame respiratório, 

uma súbita piora respiratória pode ser o primeiro sinal de PCA (persistência 

do canal arterial). O Rx de tórax apresenta um aumento da área cardíaca e 

os pu lmões se m o s t r a m hipotransparentes . O ecocard iograma é 

fundamental no diagnóstico. Os achados ecocardiográficos (Weschler & 

Wernovsky, 1998) são: 

• patência do canal; 

• análise da característica do fluxo ao doppler (uni ou bidirecional); 

• aumento do átrio esquerdo (raio átrio esquerdo: aorta > 1,3); 



• aumento do ventrículo esquerdo no final da diastole; 

• débito ventricular esquerdo; 

• função ventricular esquerda; 

• f luxo diastólico reverso em aorta descendente (devido ao shunt). 

TRATAMENTO 

• restrição hídrica: redução entre 20 a 30 ml/kg/dia; 

• diuréticos: 

- Furosemida: 0,5 a 1 mg/kg /d ia 

• ventilação: 

- aumento da M A P ; 

- aumento do PEEP; 

• Tratamento Farmacológico: 

- Indometacina - mais efetiva em RNs com menos de duas semanas 

de vida. Antes da administração, checar o nível sérico de creatinina (usar 

apenas se for menor que 1,8 m g / d l ) e as plaquetas ( > 50 .000 /mm3) . 

A dose recomendada é 0,2 m g / K g em infusão lenta em 30 minutos, 

duas a três doses com intervalos de 12 horas (Cloherty & Stark, 1998); A 

maioria do prematuros tratados com Indometacina apresentam uma 

diminuição transitória na taxa de filtração glomerular e volume urinário. 

A oferta de líquidos e eletrólitos deve ser monitorada constantemente 

nestes pacientes. As complicações do tratamento com Indometacina são 

sangramentos devido a inibição plaquetária, alteração transitória ou 

permanente da função renal, hiponatremia e enterocolite necrotizante. 

O uso da Indometacina em prematuros com PCA ainda assintomáticos 

(uso precoce) , tem mostrado efeitos posi t ivos e uma diminuição 

significativa do tempo de oxigenioterapia e dos casos de PCS sintomáticos 

(Cooke, Steer & Woodgate, 2003). 

- Ibuprofeno - pode ser usado para substituir a Indometacina. Alguns 

autores relatam menos efeitos colaterais, mas também há relatos de 

hipertensão pulmonar após seu uso. A dose recomendada é 10 m g / K g 

para ataque e duas doses de 5 m g / K g com intervalos de 24 horas; Shah 



e Ohlsson (2003) em uma revisão do Cochrane Database concluíram 

que o uso precoce do Ibuprofeno é efetivo na redução da incidência de 

PCA. Entretanto, são necessários n o v o s estudos randomizados e 

controlados para determinar os riscos de hipertensão pulmonar associados 

ao Ibuprofeno, bem como os seus efeitos a longo prazo. 

• ligadura cirúrgica. 

ENTEROCOLITE NECROSANTE 
A en te roco l i t e necrosan te ( N E C ) é u m a das a l te rações 

gastrointestinais mais graves nas unidades de tratamento intensivo 

neonatal. A incidência aumenta nos RNs de muito baixo peso ao nascer 

( < 1.500 g ) , com mortalidade de até 50%. O espectro de gravidade varia 

desde simples distúrbios intestinais a quadros agudos fulminantes. 

EPIDEMIOLOGIA 

Geralmente, a NEC acomete prematuros internados em UTIs, com 

peso < 1.500 g e idade gestacional média de 31 semanas; pode também 

ocorrer em RNs a termo acometidos por asfixia perinatal, policitemia ou 

cardiopatia cianótica. Cerca de 95% dos RNs havia recebido alimentação 

por via oral com leite materno ou artificial. Por isso, especula-se que a 

presença de substrato luminal está envolvida na gênese da doença. A idade 

de aparecimento é variável, podendo ocorrer desde as primeiras 24 horas 

até 90 dias de vida. Múl t ip los fatores de risco são identificados e 

relacionados ao seu aparecimento: D M H , cateterismo umbilical, hipotermia, 

choque, hipóxia, PCA, alimentação jejunal e aumento de dieta acima de 

20 ml/kg/dia . Em muitas unidades existe uma ocorrência endêmica e às 

vezes epidêmica com u m grande número de casos aparecendo ao mesmo 

tempo (Kliegman, 1998). 

MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS 

A NEC pode se manifestar de várias formas, desde uma leve 

intolerância alimentar com vômitos e resíduo gástrico até como quadros 



mais graves, incluindo distensão abdominal dolorosa ou quadros de 

septicemia c o m apnéias, letargia, instabilidade térmica, peritonite, 

sangramento intestinal e choque (Noerr, 2003) . 

ASPECTOS RADIOLÓGICOS 

Os sinais podem ser inespecíficos - como distensão de alças - , 

mas o sinal característico é a pneumatose intestinal (formação de gás 

intramural) ou a presença de gás na veia porta ou intra-hepático. Na 

forma mais grave, será evidenciado pneumoperitônio devido à perfuração 

intestinal na incidência com raios horizontais em posição dorsal ou lateral 

direita. A pneumatose às vezes é confundida com os gases intestinais 

misturados a fezes. 

ESTÁGIOS DE B E L L 

I A (NEC suspeita) - R N c o m instabilidade clínica, distúrbios 

intestinais leves com discreta distensão abdominal. O estágio IB caracteriza-

se por sangramento intestinal, sem alterações radiológicas ou leve dilatação 

de alças. 

IIA (NEC definida) - RN apresentando hemorragia intestinal com 

dor abdominal e pneumatose e distensão de alças. O estágio HB apresenta 

plastrão em fossa ilíaca com celulite abdominal e Rx já com gás na veia 

porta, além de pneumatose. 

ΠΙΑ (NEC avançada) - RN grave com hipotensão, acidose metabólica, 

CIVD com peritonite generalizada, ascite e IIIB com pneumoperitônio. 

PATOGENIA 

Acredita-se que a NEC seja uma resposta final do intestino imaturo 

a - possivelmente - múltiplos fatores lesivos. Os mecanismos da lesão da 

mucosa considerados importantes são a imaturidade imunológica e 

gastrointestinal, a isquemia, a colonização bacteriana e posteriormente 

invasão pelas bactérias entéricas patogênicas, o excessivo crescimento 



bacteriano isolado e a lesão imunológica provocada pela alergia à proteína 

do leite. 

Uma hipótese da relação da alimentação oral sustenta que o aumento 

de volume de 10 para 20 ml /kg/d ia não alteraram a incidência de NEC, e 

qüe aumentos excessivos acima destes resultaram em maior número de 

casos. O mecanismo parece ser de que o volume excessivo possa ser mal 

absorvido e assim passar para o cólon, onde servirá de substrato para a 

flora bacteriana com fermentação e produção de hidrogênio, que é o principal 

gás da pneumatose intestinal (Kliegman, 1993). 

TRATAMENTO 

O tratamento deve ser instituído sempre que aparecerem sinais 

sugestivos de NEC, em vez de retardá-lo até que apareçam outros sinais 

clínicos e radiológicos. O tratamento deve ser precoce para minimizar a 

gravidade e evitar possíveis complicações. Como as manifestações clínicas 

podem ser idênticas à septicemia, todos os pacientes devem ter gasometria 

arterial, hemograma com plaquetas, proteína C reativa, hemocultura, 

coprocultura e cultura de LCR. Quando documentada a NEC, devem ser 

efetuadas radiografias de abdome AP e perfil, na fase aguda, a cada 6h. 

A alimentação oral deve ser suspensa e o estômago descomprimido 

com sonda orogástrica calibrosa. Antibióticos de amplo espectro por via 

parenteral devem ser instituídos, sendo que antibióticos por via oral não 

impedem a perfuração intestinal nem alteram o curso da enfermidade. 

U t i l i z a m o s associação de cefalosporinas de terceira geração c o m 

vancomicina. Os pacientes com NEC no estágio I podem se beneficiar de 

repouso intestinal e antibioticoterapia por 72 horas, dependendo da evolução 

clínica e resultado de culturas. Os casos mais graves necessitam de 

tratamentos de 10 a 14 dias. A nutrição parenteral total deve ser iniciada 

o mais breve possível, uma vez que o jejum será prolongado. 

Em caso de choque séptico, utilizamos também aminas vasoativas, 

cuidadoso balanço hídrico - sendo às vezes necessária uma etapa rápida 

de cristalóides - , observando sempre a diurese, o peso e o controle da pressão 



arterial. A correção da acidose metabólica com bicarbonato de sódio e o 

tratamento da CIVD com plasma e sangue fresco podem ser necessários. 

Em casos de plaquetopenia grave ( < 20.000 plaq.) com sangramento 

intestinal e/ou sistêmico, utilizamos transfusão de plaquetas (Kafetzis, 

Skevaki & Costalos, 2003). 

A indicação cirúrgica absoluta é a perfuração intestinal. Muitas 

vezes, quando as condições gerais do paciente não permitem a laparotomia 

exploradora, apenas a paracentese é realizada. Em alguns casos de necrose 

localizada, a ressecção da área com reanastomose término-terminal é 

possível. Se o compromet imento for mais generalizado, o segmento 

intestinal é ressecado com enterostomia. Nos casos em que todo o intestino 

apresentar sinais de necrose, a conduta correta é não efetuar qualquer 

ressecção nessa ocasião, devido ao risco de se criar a síndrome do intestino 

curto e postergar uma nova intervenção para de 48 a 72 horas depois, para 

melhor definição da viabilidade dos intestinos. 

SEQÜELAS 

A mortalidade decorrente da NEC clássica varia entre 20 e 40%. 

Estenoses do intestino delgado ou grosso ocorrem em cerca de 10 a 20% 

dos sobreviventes. Em caso de distensão abdominal, u m enema baritado 

poderá ser necessário. Os bebês que necessitam de ressecção cirúrgica na 

fase aguda de NEC têm uma recuperação prolongada, com uma adaptação 

intestinal que ocorre no espaço de meses a anos. Nesse período, a má 

absorção de nutrientes é muito comum. Caso sejam removidos mais de 

70% dos intestinos, predominarão seqüelas graves. 

A presença do íleo terminal e da válvula ileocecal têm importância 

no sucesso da alimentação oral e da sobrevida. O íleo contém sítios de 

transporte ativo de nutrientes, especialmente gordura, vitamina B I 2 e sais 

biliares. Os pacientes com intestinos excessivamente curtos podem 

beneficiar-se de processos cirúrgicos de a longamento intestinal. Os 

portadores de ileostomia têm alto risco de perdas hidrossalinas. Então, 

faz-se necessário o fechamento com reanastomose o mais breve possível. 



NOTAS 
1 30° setoriais 

2 Dilatação de vasos na retina posterior e tortuosidade. 
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