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Resumo 

Introdução: A Displasia Broncopulmonar (DBP) é uma doença pulmonar crônica com 
características clínicas, radiológicas e histológicas próprias, que tem como 
consequência um pulmão danificado devido ao nascimento prematuro e à imaturidade 
pulmonar. De etiologia multifatorial, tem como principais fatores de riscos a 
prematuridade, ventilação mecânica, terapia com oxigênio, persistência do canal 
arterial, infecções e predisposição genética. Objetivo: Descrever aspectos clínicos e 
terapêuticos no atendimento a recém nascidos com diagnostico de Displasia 
Broncopulmonar.  Metodologia: Esta revisão foi conduzida por meio de informações 
obtidas na base de dados: MEDLINE, LILACS e PUBMED em artigos dos anos 2006 a 
2019. Resultados/Considerações finais: É possível concluir neste estudo que a DBP 
está ligada a taxa de mortalidade em RN, e que existe a necessidade de mais estudos 
para descrição de métodos confiáveis para o tratamento desta doença, por enquanto o 
uso de corticosteroides ainda é incerto quanto a seus benefícios verídico, porém é 
uma terapia que vem crescendo ao longo do tempo. Compreender as características 
que envolvem esta doença auxiliando o fisioterapeuta em seu tratamento.  

Descritores: Displasia, Neonatal, Crianças, Fisioterapia, Respiração, tratamento, 
gestação. 

 Abstract  

Introduction: Bronchopulmonary Dysplasia (BPD) is a chronic lung disease with its 
own clinical, radiological and histological characteristics, which results in a damaged 
lung due to premature birth and pulmonary immaturity. With a multifactorial etiology, its 
main risk factors are prematurity, mechanical ventilation, oxygen therapy, patent ductus 
arteriosus, infections and genetic predisposition. Aim: To describe clinical and 
therapeutic aspects in the care of newborns diagnosed with bronchopulmonary 
dysplasia. Methodology: This review was conducted using information obtained from 
the MEDLINE, LILACS and PUBMED database in articles from 2006 to 2019. Results/ 
Final considerations: It can be concluded from this study that BPD is linked to the 
mortality rate in newborns, and that there is a need for further studies to describe 
reliable methods for the treatment of this disease, while the use of corticosteroids is still 
uncertain as to its true benefits. But it is a therapy that has been growing over time. 
Understanding the characteristics surrounding this disease will assist the physical 
therapist in its treatment. 
Key words: Dysplasia, Neonatal, Children, Physiotherapy, Breathing, treatment, 
pregnancy. 
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Introdução 

A displasia broncopulmonar (DBP) continua sendo uma complicação 

comum do parto prematuro1, e está associado a longo prazo a morbidade 

pulmonar2, 3 e comprometimento do neurodesenvolvimento (NDI).4 Embora a 

DBP seja multifatorial em etiologia, inflamação pulmonar persistente, iniciada 

no útero e continuada pós-natal por fatores como ventilação mecânica, 

estresse oxidativo e sepse, tem sido fortemente implicada no desenvolvimento 

da doença. Consequentemente, agentes anti-inflamatórios potentes com 

corticosteróides pré natal podem ser úteis na redução do risco de desenvolver 

DBP.5 

Além disso, a incidência de DBP aumentou nas últimas 2 a 3 décadas, 

apesar de muitos avanços nos cuidados neonatais para a prevenção de DBP, 

como estratégias de ventilação suave, esteroides pré-natais, surfactantes, e 

esteroides pós-natais.6,7 Como os bebês com DBP grave necessitam de 

ventilação mecânica prolongada e estão associados aos encargos duradouros 

das sequelas pulmonares e do desenvolvimento neurológico,8,9 pesquisa para 

identificar fatores preditivos para o diagnóstico precoce é a  gravidade da DBP 

é valiosa; a detecção precisa de DBP grave em um estágio inicial pode permitir 

o início de terapias quando elas forem mais eficazes e evitar terapias 

desnecessárias, como corticosteroides, reduzindo assim seus riscos 

potenciais.10 

Alguns autores11,12 afirmam que, em crianças com DBP durante a fase 

rápida de crescimento pulmonar pós-natal, ocorre a redução do crescimento, 

com diâmetro desproporcional das vias aéreas, resultando em um persistente 

aumento de sua resistência. Além disso, doenças respiratórias virais podem 

aumentar a resistência em pequenas vias aéreas em crianças com DBP e 

contribuir para a persistência dessa resistência elevada, ocasionando sintomas 

respiratórios muitas vezes grave. Isso explica, então, a maior incidência de 

doenças obstrutivas neste grupo no decorrer dos anos.   
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Os sobreviventes de DBP tendem a apresentar uma grande incidência 

de acometimentos respiratórios inferiores, como bronquiolite e pneumonia, 

quando comparados a prematuros sem DBP. Essas crianças tornam-se mais 

susceptível a hiper-responsividade da árvore brônquica e a infecções 

respiratórias de repetição, com um risco maior de hospitalizações nos primeiros 

dois anos de vida, com necessidade de oxigênio suplementar por meses ou 

anos.13,14,15 

O desenvolvimento contínuo na fisioterapia respiratória juntamente com 

a medicina neonatal tem aprimorado os recursos fisioterapêuticos, respeitando 

as peculiaridades do RNPT, alcançando alto padrão de eficácia do tratamento 

intensivo, objetivando a redução do tempo de hospitalização, dos custos 

hospitalares e conseqüentemente da morbidade neonatal, favorecendo o 

prognóstico e a qualidade de vida destas crianças.16  

Metodologia 

O estudo consiste em uma revisão de literatura sobre os aspectos 

clínicos e terapêuticos no atendimento a recém nascidos com diagnostico de 

Displasia Broncopulmonar. Esta revisão foi conduzida por meio de informações 

obtidas na base de dados: MEDLINE, LILACS e PUBMED em artigos dos anos 

2006 a 2019. Os artigos selecionados foram escritos em inglês e português. 

Palavras-chaves utilizadas: displasia, neonatal, crianças, fisioterapia, 

respiração, tratamento, gestação. Objetivou-se chegar a um artigo de revisão 

de literatura, que incluísse revisões sistemáticas e ensaios clínicos, 

randomizados ou não, que pudessem refletir a melhor evidência disponível na 

literatura. Para tanto, buscou se padronizar, tanto a maneira como a revisão 

bibliográfica foi realizada, como a forma de apresentar seus resultados. Frente 

à necessidade de discussão sobre o tema foram inclusos 12 artigos sobre a 

DBP, seus aspectos clínicos e terapêuticos dos 20 encontrados na literatura 

devido a sua especificidade do assunto.  

Resultados 

A DBP basicamente é o produto da resposta inflamatória tecidual pelo 

seu próprio reparo. Como o pulmão está em constante desenvolvimento não só 
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no feto, mas também no recém-nascido, a compreensão do potencial das 

lesões que podem ocorrer depende sobre maneira da fase de maturação na 

qual se instalou a injúria. Desde a fibrose septal alveolar da clássica DBP, 

encontrada nos prematuros mais tardios, até a inibição da formação dos 

alvéolos pulmonares da ‘‘nova displasia’’, encontrada em prematuros menores 

de 32 semanas, existe um grande espectro da mesma doença. 17-18 

 

Figura 1. Esquema de resposta inflamatória da Displasia Broncopulmonar. Jobe18 

Os diversos estudos encontrados durante o levantamento estão 

relacionados na tabela a seguir. 

Resultado da busca de artigos relacionados à aspectos clínicos e terapêuticos no recém-nascido com 

displasia broncopulmonar. 

Referência Objetivos Métodos Conclusão 

Martin et al, 
2019 

Analise secundária de 
uma série de casos 
de 50 crianças com 
DBP-G que descreve 
fatores associados ao 
tempo entre a alta 
hospitalar inicial e o 
encaminhamento para 
serviços de 
intervenção precoce 

Os 50 sujeitos com faixa 
etária de 36 semanas, foram 
recrutados entre março de 
2014 e fevereiro de 2015. 

O encaminhamento para a IE 
promoveu a avaliação e o início 
anteriores dos serviços de IE e deve 
ser padrão para bebês de alto risco. 

Das et al, 2019 Quantificar as 
alterações vasculares 
hipertensivas 
pulmonares pelo 
APSD usando um 
novo escore. 

Incluiu 10 pacientes ( < 28 
semanas gestacional) 
consecutivos com DBP-G, 
que foram encaminhados ao 
nosso serviço de HP entre 
janeiro de 2016 e dezembro 
de 2018 para avaliação e 
gerenciamento adicionais.  

A angiografia por subtração digital é 
útil para demonstrar as alterações 
morfológicas vasculatura pulmonar 
no que tradicionalmente se considera 
uma doença do espaço aéreo e para 
abrir novas vias terapêuticas para o 
tratamento da HP em pacientes com 
DBP. 
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Referência Objetivos  Métodos  Conclusão 

Muniz, 2018 Analisar os estudos 
acerca do tema DMH 
e DBP. 

Para essa revisão, 
pesquisas foram feitas na 
internet por meio de consulta 
nas bases de dados 
eletrônicos SciELO, MedLine 
e Lilacs, selecionando os 
artigos mais relevantes 
sobre o tema, como também 
na biblioteca pessoal. 

A fisioterapia neonatal tem bastante 
eficácia no tratamento de recém-
nascidos pré-termos acometidos pela 
DMH e DBP, reduzindo os efeitos e 
possíveis complicações da doença, 
como atelectasias, DBP, acúmulo de 
secreção, alteração da mecânica 
ventilatória. 

Jung et al, 
2019 

O objetivo do 
presente estudo foi 
determinar 
associações entre o 
escore de gravidade 
respiratória (EGR) 
com a morte ou DBP 
em prematuros. 

Este foi um estudo 
retrospectivo realizado entre 
janeiro de 2010 e dezembro 
de 2014. Foram incluídos 
prematuros com idade 
gestacional inferior a 28 
semanas, que foram 
apoiados por ventilação 
mecânica por mais de uma 
semana durante as primeiras 
4 semanas de vida. 

Fortes correlações foram observadas 
entre os EGR nos RN 14, 21 e 28 e a 
morte ou subsequente DBP grave. 

Chalfun et al, 
2009 

O objetivo deste 
trabalho foi estimar a 
morbidade respiratória 
e seus determinantes 
em prematuros de 12 
a 36 meses. 

A população foi composta 
por 84 crianças de uma 
coorte de prematuros de 
muito baixo peso. O 
desfecho foi a taxa de 
incidência de morbidade 
respiratória. 

A incidência de morbidade 
respiratória permanece alto nesse 
grupo de bebês de alto risco, que 
exige acompanhamento regular e 
intervenções eficazes para prevenir 
doenças respiratórias e melhorar a 
qualidade de vida dessas crianças e 
suas famílias. 

Moris et al, 
2019 

Estabelecer a eficácia 
e segurança da 
hidrocortisona 
sistêmica na 
prevenção da DBP. 

RS-MA foram realizadas. 
Ensaios envolvendo 
prematuros foram incluídos 
se fossem randomizados 
para receber hidrocortisona 
sistêmica ou um placebo. 

A hidrocortisona sistêmica precoce é 
uma terapia modestamente eficaz 
para a prevenção da DBP em 
prematuros, embora algumas 
preocupações de segurança 
permaneçam. 

Almeida et al, 
2014 

Descrever a avaliação 
comportamental de 
RN prematuros com 
DBP. 

Estudo transversal RN 
prematuros com peso ao 
nascer menor que 1500g e 
idade gestacional inferior a 
32 semanas de uma 
maternidade pública no 
município de Fortaleza. 

A avaliação comportamental dos RN 
pré-termo com DBP evidenciou uma 
tendência à anormalidade nas 
categorias orientação e 
comportamento. 

Peixoto e 
Costa, 2016 

Revisar os riscos e 
benefícios do uso 
pós-natal de 
corticosteroide no 
tratamento da DBP, 
considerando que não 
existe uma terapia 
mais eficaz. 

A revisão da literatura foi 
realizada na base de dados 
Bireme, utilizando os termos 
'displasia broncopulmonar e 
corticosteroide' nas bases de 
dados Lilacs, Ibecs, Medline, 
Cochrane Library e SciELO, 
selecionando os artigos mais 
relevantes sobre o assunto. 

A associação entre riscos e 
benefícios do uso de corticosteroide 
em prematuros precisa ser 
considerada devido ao fato de que 
algumas subpopulações de bebês 
podem apresentar benefícios que 
riscos, como aquelas que utilizam 
ventilação mecânica com desmame 
difícil. 

Scalco et al, 
2017 

Analisar uma revisão 
sistematica as 
repercussões da DBP 
na função pulmonar 
de crianças na 
primeira infância. 

Foram realizadas buscas em 
3 bases de dados eletrônicas 
Dois examinadores. Os 
estudos que avaliaram a 
função pulmonar de crianças 
com até 5 anos de idade que 
apresentaram diagnóstico de 
DBP no período neonatal. 

Crianças com DBP apresentam 
alterações na função pulmonar, 
podendo melhorar com o 
crescimento, sendo que a maioria 
não responde positivamente ao 
broncodilatador. 
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Referência Objetivos  Métodos  Conclusão 

Tapia et al, 
2016 

Determinar a 
incidência de DBP, os 
fatores de risco e a 
utilização de recursos 
em uma ampla 
população sul-
americana de recém-
nascidos de muito 
baixo peso ao nascer. 

Dados prospectivamente 
registrados de crianças com 
peso ao nascer entre 500 a 
1.500. 

A incidência de displasia DBP foi de 
24,4% em uma ampla população sul-
americana e se relaciona com uma 
maior utilização de recursos.  

Lobo et al, 
2011 

Avaliar a relação do 
peso ao nascimento e 
necessidade O2 na 
36º semana de idade 
gestacional; possíveis 
fatores de risco para 
desenvolvimento de 
DBP; avaliar o tempo 
de VM e a relação 
com o de DBP e sua 
incidência. 

Este realizado no período de 
julho de 2007 a junho de 
2008, no HC da 
Universidade Federal do 
Triângulo Mineiro com 1.222 
RN no estudo todos os 
recém-nascidos vivos 
pesando entre 500 e 2.000 
gramas e excluídos os que 
precisaram de oxigênio por 
mais de 28 dias 

A identificação precoce dos recém-
nascidos com probabilidade para 
desenvolver a DBP possibilita que 
sejam feitas intervenções específicas 
e de forma precoce a fim de diminuir 
a incidência da DBP 

Abreu et al, 
2007 

Avaliar a aptidão 
cardiorrespiratória e 
verificar a presença 
de broncoespasmo 
induzido exercício em 
crianças com DBP. 

Foram realizadas prova de 
função pulmonar e análise 
de gases em um teste 
cardiopulmonar, em 46 
crianças com idade entre 7 a 
10 anos, formando três 
grupos: crianças nascidas 
pré-termo com DBP, (DBP, 
n= 13); crianças nascidas 
pré-termo sem DBP, (RNPT, 
n= 13); e crianças saudáveis 
nascidas a termo, (Controle, 
n= 20). 

A diferença encontrada no R pode 
ser relacionada a alterações 
ventilatórias e à difusão pulmonar. A 
Aptidão cardiorrespiratória das 
crianças com DBP é semelhante à 
dos grupos RNPT e Controle. 

 

EGR – Escore de Gravidade Respiratória, DBP – Doença Broncopulmonar, VM – Ventilação Mecânica, RNPT – 

Recém Nascido Pré Termo, R – Recém Nascido, RS – Revisão Sistemática, DBP-G – Doença Broncopulmonar 

Grava, IE – DMH – Doença da Membrana Hialina, HC – Hospital das Clinicas, APSD - Angiografia pulmonar por 

subtração digital, IE – Intervenção Precoce.  

O fisioterapeuta que atua na área de pediatria e neonatologia e 

responsável pela avaliação e prevenção cinético funcional (de todo e qualquer 

sistema do corpo humano que seja necessário) assim como por intervenções 

de tratamento (fisioterapia respiratória e/ou motora). Também atua junto à 

equipe multiprofissional no controle e aplicação de gases medicinais, ventilação 

pulmonar mecânica (VPM) invasiva e não invasiva (VNI), protocolos de 

desmame e extubação da VPM, insuflação traqueal de gás, protocolo de 

insuflação/ desinsuflação do balonete intratraqueal, aplicação de surfactante, 

dentre outros.19 

A representação dos principais achados e características envolvendo o 

prematuros com displasia broncopulmonar é demonstrada abaixo na (Figura 2). 
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Figura 2. Resumo das características gerais envolvendo prematuros com displasia broncopulmonar. 

Almeida et al20 

Na figura 2 é possível entender que de acordo com Almeida et al20 A 

maioria dos recém-nascidos era menor que 1500g e foram classificados como 

muito baixo peso ao nascer. Em relação à adequação do peso ao nascimento, 

quatro recém nascidos foram classificados como pequenos para a idade 

gestacional (PIG) e seis adequados para a idade gestacional (AIG). 

Discussão 

Em um estudo transversal realizado por Almeida et al20 em recém-

nascidos prematuros com peso ao nascer menor que 1500g e idade 

gestacional inferior a 32 semanas de uma maternidade pública no município de 

Fortaleza. Houve o propósito de encontrar respostas para descrever a 

avaliação comportamental de recém-nascidos prematuros com DBP. Foram 

analisados 10 recém-nascidos prematuros com DBP com idade gestacional ao 

nascer de 29,2±1,87 semanas e peso de nascimento de 1000±231g. A 

avaliação comportamental dos recém-nascidos pré-termo com DBP evidenciou 

uma tendência à anormalidade. Tais resultados reforçam a importância de se 

inserir a avaliação comportamental como componente indissociável do cuidado 

da equipe de saúde, visto que tal enfermidade interfere no desenvolvimento 

neuropsicomotor e na qualidade de vida desse grupo de crianças. 

Apesar dos avanços significativos na neonatologia, a displasia DBP 

continua sendo a causa mais comum de morbimortalidade grave em 
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prematuros. O estudo de Jung et al21 demonstrou que existem fortes 

correlações entre os escore de gravidade respiratória (EGR) nos dias pós-

natais 14º, 21º e 28º e subsequente DBP grave ou morte. E que além disso, um 

EGR ≥ 3.0 no dia pós-natal 14º e um EGR ≥ 3.6 no dia 21º pós-natal foram 

valores confiáveis para predizer DBP ou até mesmo a morte destas crianças. O 

EGR poderia fornecer uma estimativa simples da DBP grave ou morte em 

várias idades pós-natais e pode ser útil para determinar o tempo adequado 

para intervenções precoces. 

Em um estudo realizado por Chalfun et al22 foi feita uma pesquisa de 

coorte com 97 crianças prematuras admitidas na UTI neonatal do Instituto 

Fernandes Figueira, Fundação Oswaldo Cruz, no período entre janeiro de 1998 

e agosto de 2000, onde foram acompanhadas no ambulatório de seguimento 

de recém-nascidos de risco; desde a alta da unidade neonatal quando se 

iniciou a coleta de dados. O desfecho mais preciso do estudo foi a taxa de 

incidência de morbidade respiratória após 12 meses até 36 meses de idade. A 

morbidade respiratória foi definida como a presença de sibilos recorrentes e/ou 

pneumonia e/ou internações hospitalares por causa respiratória. Em suma a 

conclusão dessa pesquisa leva ao conhecimento de que a incidência de taxa 

de mortalidade em se mantem elevada em crianças entre 12 e 24 meses 

principalmente, mantendo uma porcentagem de (56,3%), o que reforça a 

necessidade de acompanhamento e de intervenções específicas efetivas na 

prevenção do adoecimento e na melhoria da qualidade de vida das crianças. 

O tratamento da criança com DBP é voltado a um sistema de 

manutenção para evitar as complicações no sistema respiratório. O 

fisioterapeuta necessita escolher as melhores técnicas e manobras 

respiratórias para o tratamento da criança. Porém em alguns casos, e devido 

aos poucos recursos para contribuir para a cura, é necessário compreender 

que o uso de medicamentos específicos podem auxiliar para a melhora. 

Pensando nisso Moris et al23 objetivou estabelecer a eficácia e segurança da 

utilização da hidrocortisona que é utilizada para controle da hipotensão dos 

neonatos; na prevenção da DBP. Os autores concluíram que a hidrocortisona 

sistêmica precoce em prematuros é eficaz em aumentar as chances de 

sobrevida sem DBP em 36 semanas pós nascimento. 
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Pensando no tratamento a ser oferecido ao neonato com a doença da 

membrana hialina (DMH) e DBP, Muniz24 descreveu em seu projeto as 

abordagens comuns e conhecimentos práticos aplicados para estas doenças. 

Sendo que a atuação da fisioterapia na DBP destina-se à prevenção e ao 

tratamento das possíveis complicações da doença; uma vez que esses doentes 

apresentam flutuações clínicas, entre bradipnéia, apnéia e taquipnéia, deve-se 

exigir grande prudência da fisioterapia. Na administração do surfactante 

exógeno, deve-se evitar manipulação até no mínimo 12 horas, sendo a 

fisioterapia indicada somente após as primeiras 24 a 48 horas de vida.  

          Muniz24 afirma ainda, que através de apanhando científicos é possível 

descrever que os recursos fisioterapêuticos mais utilizados na neonatologia 

abrangem, manobras manuais, como vibração e vibrocompressão, além de 

drenagem postural, bag queezing, aceleração do fluxo expiratório (AFE), 

reequilíbrio tóraco-abdominal, aspiração das vias aéreas e posicionamento. 

Porém conclui que um melhor entendimento das alterações funcionais do 

sistema respiratório que ocorrem durante o crescimento é essencial para 

determinar como os acometimentos perinatais podem produzir danos agudos e 

crônicos em vias aéreas e parênquima pulmonar e para propor melhores 

estratégias de prevenção e tratamento da doença pulmonar crônica durante a 

infância. 

Conclusão 

Estudos têm confirmado que a prevenção e cuidados respiratórios são pontos 

principais para se evitar as complicações e a própria DBP no recém-nascido. A 

literatura aborda ainda que o uso de corticoides são considerados um grande tabu 

para muitos profissionais da saúde, mas que demonstra benefícios e vantagens como 

diminuição de complicações na vida futura das crianças com DBP. Frente à 

complexidade do assunto, mais estudos são necessários para determinar protocolos 

específicos relacionados ao emprego das técnicas clinicas de manejo clinico e 

terapeutico para o correto tratamento destas crianças.  
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