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A IMPORTÂNCIA DA FISIOTERPIA EM RECÉM-NASCIDOS COM 

DISPLASIA BRONCOPULMONAR: REVISÃO DE LITERATURA 

THE IMPORTANCE OF PHYSIOTHERAPY IN NEWBORNS WITH 

BRONCHOPULMONARY DISPLASIA: REVIEW OF LITERATUR 

Márcia Rosa Pires de Moura1, Giulliano Gardenghi2 

 
Resumo 
Introdução: A Fisioterapia vem aumentando a sobrevida dos recém-nascidos (RN) prema-
turos com Displasia broncopulmonar (DBP). O processo de dano pulmonar pode começar 
intrauterino com restrição do crescimento intrauterino. Na presença de um pulmão imaturo, 
a ventilação mecânica a hiperoxia e a infecção neonatal podem desencadear um processo 
inflamatório, levando a DBP. Objetivo: Verificar a evolução do RN prematuro com DBP, e 
a importância da atuação da fisioterapia no paciente RN prematuro com a DBP. Metodolo-
gia: Foi realizada uma revisão de literatura de ensaios clínicos, estudos de coorte, revisão 
sistemática e estudos caso-controle, publicados entre os anos de 2007 a 2017. Resulta-
dos: A fisioterapia promove uma resposta positiva na recuperação de pacientes RN com 
DBP. Discussão: A DBP e uma doença crônica que acomete recém-nascidos prematuros 
de baixo peso. A fragilidade de prematuros contribui para a possibilidade de riscos, agravos 
e sequelas de diferentes tipos e consequências, no processo de desenvolvimento e cresci-
mento infantil. A fisioterapia atua desde o primeiro minuto de vida do RN prematuro evitando 
complicações e agravos no quadro clínico. Conclusão: O recém-nascido deve ser avaliado 
diariamente, e o desmame da ventilação ou oxigenoterapia deve ser feito o quanto antes, 
para evitar o desenvolvimento de possíveis doenças e complicações decorrentes da venti-
lação mecânica (VM) e oxigenoterapia. 
Descritores: Displasia broncopulmonar; Neonatal; Prematuros. 
Abstract 
Introduction: Physiotherapy has been increasing the life of premature newborns (RN) with 
bronchopulmonary dysplasia (DBP). The process of pulmonary damage can begin in-trau-
terino with restriction of intrauterine growth. In the presence of an immature lung, mechanical 
ventilation to hyperoxia and neonatal infection can trigger an inflammatory process, leading 
to DBP. Objective: To verify the evolution of the premature RN with DBP, and the im-
portance of the performance of physiotherapy in the premature RN patient with the DBP. 
Methodology: A review of Literature of clinical trials, cohort studies, review-are systematic 
and case-control studies, published between the years 2007 to 2017. Results: Physiother-
apy promotes a positive response in the recovery of RN patients with DBP. Discussion: 
DBP and a chronic disease restricted to newborn prematu-rods of low weight. The fragility 
of prematures contributes to the possibility of risks, grievances and sequels of different types 
and consequences, in the process of development and child growth. Physiotherapy operates 
from the first minute of life of the premature RN avoiding complications and aggravations in 
the clinical framework. Conclusion: The newborn should be evaluated daily, and the wean-
ing of ventilation or oxygen should be done as soon as possible, to avoid the development 
of potential diseases and complications decor-rents of mechanical ventilation (VM) and ox-
ygen. 
Keywords: Bronchopulmonary dysplasia; Neonatal; Premature 
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ção/GO e Coordenador do Curso de Pós-graduação em Fisioterapia Hospitalar do Hospital 
e Maternidade São Cristóvão, São Paulo/SP – Brasil. 
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INTRODUÇÃO 

A sobrevida de recém-nascidos (RN) prematuros vem aumentando, devido aos 

avanços da fisioterapia na assistência aos neonatais, a prematuridade nome dado 

aqueles que nascem antes de trinta e sete semanas da gestação, prejudica o desen-

volvimento pulmonar comparado com um recém-nascido a termo1. A frequência de 

morbidades na evolução desses neonatos é maior, sendo comum o desenvolvimento 

de doenças pulmonares decorrentes da imaturidade estrutural e funcional do pulmão, 

tais como a Displasia Broncopulmonar (DBP), que consiste em uma doença que aco-

mete qualquer neonato, com dependência de oxigênio em um período maior ou igual 

a 28 dias e concentrações de oxigênio superiores a 21%, sendo sua incidência pre-

dominante em neonatos com baixa Idade gestacional (IG) e peso ao nascer (PN)1. 

Os pacientes com DBP fazem uso de medicamentos diuréticos e pós-natais, 

para reduzir o acumulo de líquidos nos pulmões esteroides, estes medicamentos são 

usados para reduzir as inflamações da DBP, a patogênese da DBP e multifatorial, o 

processo de dano pulmonar pode começar com restrição do crescimento intrauterino, 

ausência de corticoide antenatal, hipertensão gestacional, fatores como, (IG) baixa, 

prematuridade, sexo masculino, histórico familiar de asma, asfixia perinatal, corioam-

nionite e fumo materno influenciam de forma aditiva para a instalação do processo 

inflamatório e lesão pulmonar, o uso de corticoides antenatais atua na maturação pul-

monar, diminuindo a mortalidade neonatal, a síndrome do desconforto respiratório e a 

hemorragia peri-intraventricular, mas apesar dos benefícios, não diminui a incidência 

da DBP 2.  

O barotrauma que se caracteriza pelo excesso de suplementação de oxigênio 

na sala de parto, constitui outro fator de risco precoce na presença de um pulmão 

imaturo, a ventilação mecânica a hiperoxia e a infecção neonatal podem desencadear 

um processo inflamatório, levando a DBP3. A ventilação mecânica tem sido uma pre-

ocupação constante das equipes de UTI neonatal, por ser uma das principais causas 

de lesões pulmonares em prematuros, a ruptura do espaço aéreo (barotrauma), acon-

tece pelo acumulo de ar extra alveolar com manifestações clínicas graves e alterações 

fisiológicas, morfológicas e celulares. Apesar da necessidade de mais estudos, o mais 

recomendado para ventilar pulmões prematuros são as ventilações mais fisiológicas, 

com volumes e baixas frações de oxigênio, sem levar a hipoventilação3, 4. 
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O tratamento inclui medicamentos como terapia com surfactante exógeno e es-

tratégias ventilatórias, diminui a lesão pulmonar e aumenta o recrutamento alveolar, 

nesse contexto o papel do fisioterapeuta é essencial para a evolução de prognóstico 

clínico positivo, visando a redução de complicações e danos na qualidade de vida. 

Assim o objetivo deste estudo foi verificar a evolução do RN prematuro com DPB, 

tendo em vista o importante papel da Fisioterapia desde o primeiro minuto de vida do 

RN prematuro, para garantir o rápido desmame da ventilação ou oxigenoterapia, com 

o intuito de evitar o desenvolvimento de possíveis doenças como a DBP e complica-

ções decorrentes das mesmas. 
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METODOLOGIA 

O presente estudo consiste em uma revisão de literatura da Displasia Bronco 

Pulmonar, utilizando Artigos Científicos publicados nas fontes de dados, Scientific 

Electronic Library Online scielo e BIREME, Centro Latino-Americano e do Caribe de 

Informação em Ciências da Saúde, publicados entre os anos de 2007 até 2017, os 

termos de busca foram: prematuro, displasia broncopulmonar, ventilação mecânica, 

recém-nascidos prematuros. Os artigos utilizados foram escritos em português e in-

glês, foram utilizados artigos clínicos com (critérios de inclusão ou não).    
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RESULTADOS  

 A tabela a seguir apresentará os resultados de diferentes estudos clínicos de 

recém-nascidos prematuros com DBP. 

 Tabela 1. Resultados de pesquisa realizada sobre DBP. 
 

 
  

Autor Objetivos Métodos Conclusão 

Mello et al5, 
2015 

Comparar a me-
cânica pulmonar 
dos recém-nasci-
dos com e sem 
displasia bronco-
pulmonar durante 
o primeiro ano de 
vida. 

Estudos em bebês 
prematuros foram 
submetidos a dois 
testes de função 
pulmonar, um na 
alta e outro na idade 
corrigida de quatro 
a oito meses. 

Há alterações na me-
cânica pulmonar entre 
lactentes com e sem 
displasia broncopul-
monar. As mecânicas 
pulmonares de todas 
as crianças melhoram 
durante esse período 
de tempo. 

Gonzaga et 
al6, 2007 

Verificar a associ-
ação entre o 
tempo de uso da 
ventilação mecâ-
nica e o desenvol-
vimento da DBP 
em RN com peso 
de nascimento 
<1500 g. 

Foi realizado com 
RN com peso de 
nascimento <1500 
g que utilização 
ventilação mecâ-
nica. Foram anali-
sados três grupos 
de acordo com o 
tempo de uso da 
ventilação mecâ-
nica:1 a sete dias, 
oito a 14dias e 
>15dias. 

A possibilidade de um 
RN com peso de nas-
cimento<1500 g de-
senvolver DBP foi 11 
vezes maior naqueles 
que permaneceram 
em ventilação mecâ-
nica por até 14 dias e 
esta chance aumen-
tou ainda mais nos 
que foram ventilados 
por mais de 15 dias. 

Peixoto7 et 
al; 2016. 

Avaliar a preva-
lência, espirome-
tria e fatores de 
risco para asma 
em crianças com 
idade escolar que 
foram recém-nas-
cidos de muito 
baixo peso com e 
sem displasia 
bronca pulmonar. 

Estudo observacio-
nal e transversal. 
Aplicou-se aos 
pais/responsáveis o 
questionário inter-
nacional Study of 
Asthma and Aller-
gies in Childbood. 
Foi feito teste cutâ-
neo de Hipersensi-
bilidade imediata e 
espirometria nos 
escolares. 

Os recém-nascidos de 
muito baixo peso com 
e sem DBP, apresen-
taram prevalência ele-
vada de asma (33,3% 
e 30,6% respectiva-
mente). Os fluxos pul-
monares das peque-
nas vias aéreas foram 
menores nas crianças 
com idade escolar 
com asma. 
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Autor Objetivos Métodos Conclusão 

Witkowski et 
al3; 2016. 
 

Descrever os 
resultados de 
programa de 
oxigenoterapia 
domiciliar, com 
uso de concen-
trador de oxi-
gênio, utilizado 
por crianças 
egressas de 
uma unidade 
neonatal ao 
longo de seus 
primeiros dez 
anos. 

Estudo de corte 
transversal de com-
ponentes analíticos 
para avaliar o pro-
grama de oxigenote-
rapia domiciliar de 
uma unidade neona-
tal de um hospital 
público universitário 
do interior do estado 
de São Paulo du-
rante o período de 
novembro de 1996 a 
dezembro de 2006. 

O uso de O2 domiciliar, 
com sistema de concen-
tração de O2, é uma al-
ternativa terapêutica 
factível em nosso meio, 
merecendo mais aten-
ção dos profissionais de 
saúde e maior investi-
mento de saúde. São 
necessários mais estu-
dos nacionais para se 
aprimorar a qualidade 
do atendimento e a se-
gurança destes progra-
mas para a população 
neonatal. 

Johnston9; 
2012. 

Proporcionar a 
recuperação 
do doente e 
seu retorno 
nas atividades 
funcionais.  
 
 

Participaram dessa 
elaboração seis fisi-
oterapeutas especi-
alistas em fisiotera-
pia neonatologia e/ 
ou pediatria, foram 
utilizados artigos pu-
blicados entre 2000/ 
2012 critérios de in-
clusão: Ensaios clí-
nicos retrospectivo, 
prospectivo, rando-
mizados, controla-
dos ou não realiza-
dos e RNs, lacten-
tes, crianças e/ou 
adolescentes em 
UTI em uso de VPM 
ou no período de até 
12Horas após a ex-
tubação. 

A atuação da fisiotera-
pia é mais ampla com 
necessidade da elabo-
ração de outras orienta-
ções de sua pratica cli-
nica com a finalidade de 
melhorar a segurança 
do usuário. 
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Autor Objetivos Métodos Conclusão 

Souza, et 
al10; 2009. 

Descrever e 
comparar a 
avaliação neu-
rológica e com-
portamental de 
recém-nasci-
dos pré-termos 
com e sem dis-
plasia bronca 
pulmonar; 

Recém-nascido pre-
maturos com peso 
ao nascer inferior a 
1.500g e idade ges-
tacional menor de 32 
semanas foram ava-
liados com 40 sema-
nas de idade gesta-
cional corrigida, no 
centro de atenção 
integral a saúde da 
mulher da universi-
dade Estadual de 
Campinas. Utilizou-
se avaliação neuro-
lógica de Dubowitz, 
com 29 itens dividido 
em 6 categorias: 
tônus, padrão de 
tônus, reflexos, mo-
vimentos, sinais 
anormais e compor-
tamentais. O Estado 
de consciência do 
recém-nascido foi 
graduado segundo 
Brazelton (1973). 
Utilizaram-se os tes-
tes do qui-quadrado 
e exato de Fischer 
para variáveis quali-
tativas e o de Mann-
Whitney para as nu-
méricas não para-
métricas, com níveis 
de significância de 
5%. 

A comparação da avali-
ação neurológica de 
Dubowitz de recém-
nascidos pré-termos 
com ou sem DBP não 
apresentou diferença 
significativa com 40 se-
manas de idade gesta-
cional corrigido. Nas ca-
tegorias reflexos e pos-
tura/tônus, observou- se 
tendência a anormali-
dade do grupo de DBP.  
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Autor Objetivos Métodos Conclusão 

Ramos11; 
2009. 

Foi identificar o 
perfil de mães e 
de prematuros 
nascidos vivos 
no município de 
Guarapuava, 
Paraná e carac-
terizar os re-
cém-nascidos 
prematuros em 
situação de 
risco para o 
crescimento e 
desenvolvi-
mento. 

Estudo epidemioló-
gico de corte transver-
sal realizado em Gua-
rapuava (PR). Os da-
dos foram obtidos a 
partir do sistema de in-
formação sobre nasci-
dos vivos. A análise 
estatística foi reali-
zada em uma amostra 
composta por 106 de-
clarações de nascidos 
vivos prematuros de 
janeiro a junho de 
2005 e suas respecti-
vas mães. 

Concluiu-se que co-
nhecer e avaliar o 
perfil das mães, o nú-
mero e a situação do 
nascimento de crian-
ças de uma área, em 
um período de 
tempo, é importante 
na determinação dos 
riscos vitais relacio-
nados a condição de 
nascimento e desen-
volvimento infantil, 
sendo esses aspec-
tos componentes de 
vários indicadores de 
saúde fundamental 
para assistência na 
área materno infantil.  

Barros et 
al12; 2007. 

Avaliar se a 
complacência 
pulmonar pre-
coce é meditor 
da presença de 
displasia bron-
copulmonar aos 
28 dias de vida, 
em prematuros. 

Coorte prospectiva de 
neonatos com IG <32 
semanas e peso ao 
nascer entre 500 e 
1.250g, que recebe-
ram surfactante profi-
lático com 30 minutos 
de vida. Com 60 minu-
tos de vida um pneu-
motacógrafo acoplado 
entre a cânula tra-
queal e o circuito do 
respirador mediu, por 
meio do Win Tracer®, 
o fluxo de gases e os 
gradientes de pres-
são, obtendo-se valo-
res de complacência 
pulmonar e resistên-
cia das vias aéreas. 
Procedeu-se a regres-
são logística dos fato-
res associados a pre-
sença de dependên-
cia de oxigênio e/ou 
ventilação aos 28 dias 
de vida. 

A complacência pul-
monar na primeira 
hora de vida não foi 
fator preditor da pre-
sença de displasia 
bronco pulmonar na 
população analisada. 
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Legenda: RN – Recém-nascido; DBP – Displasia broncopulmonar; O2 – Oxigênio; UTI – Unidade de 

terapia intensiva; VPM – Ventilação pulmonar mecânica; IG – Idade gestacional. 

Autor Objetivos Métodos Conclusão 

Okamoto 
et al13; 
2009. 

Demonstrar as 
alterações his-
topatológicas e 
morfométricas 
em pulmões 
prematuros que 
foram a óbito, 
com quadro clí-
nico compatível 
com a nova 
DBP compa-
rando-as com 
um grupo con-
trole sem DBP e 
com a forma 
clássica da do-
ença, além de 
correlacionar os 
três grupos com 
o tempo de uso 
de oxigênio en-
tre outros fato-
res de risco da 
DBP. 

A população foi 
composta por 59 
amostras de pul-
mões de prematu-
ros com IG menos 
que 34 semanas e 
submetidos a oxige-
noterapia. Fatores 
de risco para DBP 
foram coletados por 
meio da revisão de 
prontuários. Amos-
tras pulmonares fo-
ram separadas em 
dois grupos, o com 
DBP clássica e o 
sem DBP clássica. 
O segundo grupo foi 
então submetido a 
analise morfomé-
trica para contagem 
número de alvéolos. 
Após essa analise a 
população estudada 
ficou dividida em 
grupo com DBP 
clássica, com nova 
DBP (casos com 
menos de sete dias 
de oxigenoterapia), 
grupo controle ou 
sem DBP clássica 
ou nova (casos com 
menos de sete dias 
de oxigenoterapia). 

As formas de DBP clás-
sica e “nova” são de eti-
ologia multifatorial, po-
rem distintas entre si. 
Para diagnósticos ana-
tomopatológicos da 
“nova” DBP pode ser 
necessário a analise 
morfométricas. As alte-
rações  anatomopatoló-
gicas  e morfométricas 
deste estudo antecede-
ram a necessidade de 
oxigenoterapia por 
mais de 28 dias de vida 
em RN prematuro em 
oxigenoterapia estaria 
justificado pelos nossos 
achados histopatológi-
cos e morfométricos. 
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DISCUSSÃO 

Recém-nascidos com peso < 1500g, de acordo com o tempo de VPM, tem mai-

ores chances de desenvolver DBP, e RNP com ou sem DBP apresentam prevalência 

em desenvolver asma. Alterações histopatológicas antecedem a necessidade de oxi-

gênio por mais de 28 dias, o uso domiciliar deve ser utilizado com cautela e atenção 

por meio do profissional de saúde, a atuação da fisioterapia é mais ampla com a ela-

boração de orientações com a finalidade de melhorar a segurança do usuário. 

Uma das possíveis melhorias desse trabalho seria a diferença das metodolo-

gias dos artigos, as quantidades de artigos levantados poderiam ser maiores se tivés-

semos seguido uma revisão sistemática, no entanto, o presente estudo utilizou de 

artigos que foram publicados nos últimos dez anos, com resultados positivos ou não 

de várias vertentes de pesquisa. 

O estudo assim apresenta dois modelos de intervenção fisioterápica sendo um 

deles o teste de função pulmonar – realizado por meio da mecânica pulmonar, asso-

ciação entre o tempo de uso da VPM e o desenvolvimento da DBP, complacência 

pulmonar precoce na presença de DBP aos 28 dias de vida - e o outro a ventilação 

mecânica ou artificial 5, 6, 12. 

A DBP é uma doença crônica em recém-nascidos prematuros de baixo peso, 

que necessitam de intervenção e assistência ventilatória ou mesmo oxigenoterapia, 

acima de 21%, por mais de 28 dias, quanto menos agressiva for a assistência venti-

latória, menor é o risco de desencadear outras doenças, o prematuro necessita de 

avaliação diária, e realizar o desmame do oxigênio o quanto antes melhor, evitando 

possíveis complicações e dependência. Segundo Mello, et al5, devem ser realizados 

testes durante a semana de alta hospitalar para avaliação da função pulmonar que 

inclui registros dos sinais de fluxos, pressão esofágica e pressão nas vias aéreas, 

volume corrente, frequência respiratória, complacência pulmonar e resistência pulmo-

nar. Todos os bebês foram monitorados clinicamente por meio do acompanhamento 

ambulatorial de recém-nascidos de risco5, 13.  

Silva et al,14. Realizou uma revisão integrativa da literatura, com o objetivo de 

instigar ou relatar fatores associados ás complicações do estresse oxidativo em pre-

maturos, os artigos avaliados nesse estudo apontam que o suporte ventilatório em 
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neonatologia se apresenta como necessário, sendo que o uso frequente, visa asse-

gurar as trocas gasosas necessárias a vida, concluiu-se que visando prevenir as com-

plicações do estresse oxidativo nos prematuros entre elas a DBP, visando prevenir, 

intervir ou minimizar as sequelas, pois quanto mais cedo for diagnosticada menor será 

o impacto na vida futura da criança, o suporte ventilatório com O2 pode ser utilizado 

caso seja necessário garantir a sobrevida de prematuros em estado grave15. 

Magalhães et al16. Realizou uma revisão sistemática da literatura, que relata 

que a VMI aumenta a sobrevida de RN mas pode acarretar efeitos deletérios, a pre-

sente revisão demonstra a ocorrência de 15 tipos diferentes de efeitos deletérios as-

sociados ao uso de VM em prematuros e dentre eles o efeito com maior incidência e 

a DBP seguido pela lesão pulmonar induzida pela VPM15. 

A baixa quantidade de colágeno e elastina e menor capacidade residual funci-

onal, deixa o sistema respiratório pulmonar mais susceptível a uma lesão pulmonar, 

além da dificuldade de produzir surfactante pulmonar. O uso de ventilação mecânica 

pode gerar uma resposta inflamatória sistêmica. A inflamação tem impacto direto na 

integridade do tecido local, independente do fator causador. Segundo Valério & Gar-

denghi1 depois de um levantamento bibliográfico, quanto menos agressiva for a assis-

tência ventilatória, menor será o risco de desenvolvimento da doença. 

O aumento da sobrevida de recém-nascidos prematuros cada vez menor impõe 

a necessidade de um questionário quanto a qualidade de vida futura. A fragilidade de 

prematuros contribuí para a possibilidade de riscos, agravos e sequelas de diferentes 

tipos e consequências, no processo de desenvolvimento e crescimento infantil. Por-

tanto faz se necessário prever e considerar riscos e prognósticos para que se possa 

promover medidas preventivas. De acordo com, Barros et al12, as pesquisas devem 

continuar a buscar fatores que possam orientar a equipe que cuida dos recém-nasci-

dos prematuros13.
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CONCLUSÃO 

 Após o levantamento bibliográfico realizado, conclui-se que apesar do vasto 

conhecimento sobre a DBP, ela continua sendo uma doença crônica restrita a recém-

nascidos prematuros de baixo peso, que necessitam de suporte da equipe de UTI 

neonatal, ventilação mecânica ou oxigenoterapia acima de 21% logo após o nasci-

mento, sendo assim a sobrevida e desenvolvimento tem um prognóstico melhor. O 

recém-nascido deve ser avaliado diariamente, e o desmame da ventilação ou oxige-

noterapia deve ser feito o quanto antes, para evitar o desenvolvimento de possíveis 

doenças e complicações. Verificou-se que o manejo fisioterápico em recém-nascidos 

com DBP desde o primeiro minuto de vida do RN prematuro atua evitando complica-

ções e agravos no quadro clinico. 

A DBP vem sendo estudada na tentativa de identificação e tratamento de suas 

causas e das possibilidades de prevenção e de tratamento, mas a fragilidade dos pre-

maturos ainda contribui para a sempre presente possibilidade de riscos, agravos e 

sequelas de diferentes tipos e consequências, no processo de desenvolvimento e 

crescimento infantil, e ainda existe um amplo campo para pesquisa nesse sentido, 

destacamos a importância do acompanhamento dos pacientes com DBP por equipe 

multidisciplinar e estratégias para prevenção e tratamento do processo desencade-

ante da DBP.  
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