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RESUMO 

A utilização de medicamentos em pediatria deve ser bastante criteriosa, pois as 

crianças apresentam peculiaridades quanto ao seu metabolismo, que encontra-se 

em desenvolvimento. Segundo a OMS uma das principais doenças pediátricas que 

mais levam à morte no mundo é a pneumonia e um dos medicamentos mais 

utilizados para esta enfermidade são os corticóides. Por sua vez os corticóides são 

medicamentos que devem ser utilizados com cautela devido seus efeitos adversos já 

bem descritos e conhecidos  na prática clínica. Contudo, a utilização deste 

medicamento em crianças menores de dois anos ainda encontra-se pouco elucidada 

na literatura científica. Portanto, o objetivo deste trabalho é identificar as evidências 

científicas sobre o uso da hidrocortisona em neonatos e lactentes (indivíduos de 0 a 

24 meses) com problemas pulmonares, avaliando quais seriam os riscos, 

necessidades e contra-indicações de sua utilização. Para isso foi elaborada uma 

revisão integrativa da literatura científica que se dividiu em quatro etapas distintas: 

identificação do tema e seleção da questão de pesquisa; estabelecimento dos 

critérios de inclusão e exclusão; identificação dos estudos pré selecionados e 

selecionados; categorização dos estudos selecionados; análise e interpretação dos 

resultados e apresentação da revisão com a síntese dos conhecimentos. A pergunta 

de pesquisa que norteou o estudo foi: " Quais as considerações feitas na literatura 

científica recente, a respeito do uso intravenoso de hidrocortisona em neonatos e 

lactentes, de 0 a 24 meses, que apresentam problemas pulmonares?".  Foram 

selecionados 8 artigos científicos que se enquadraram dentro dos critérios de 

inclusão e exclusão e que encaixavam dentro do tema proposto. Realizou-se então a 

sumarização dos artigos para que depois fosse feita uma análise crítica do conteúdo 

dos mesmos a fim de procurar fundamentos que possam responder a pergunta de 

pesquisa. Com a elaboração desta revisão integrativa pôde-se concluir que a 

hidrocortisona, dentre os fármacos utilizados para tratar ou prevenir doenças 

pulmonares, mostrou ser a melhor opção terapêutica. Porém a maioria dos artigos 

ainda destacam a necessidade de mais estudos sobre os efeitos adversos a longo 

prazo para que se tenha uma maior segurança na utilização deste medicamento. 

Palavra-chave: 

pediatria, corticóide, doenças pulmonares 

 



 

ABSTRACT 

The use of medicines in children should be very careful because children have 

peculiarities about their metabolism, which is in development. According to WHO 

major pediatric diseases that lead to death in the world is pneumonia and one of the 

most widely used drugs for this disease are corticosteroids. In turn, corticosteroids 

are drugs that should be used with caution because of their well-described and 

known side effects in clinical practice. However, the use of this medicine in children 

under two years is still not well elucidated in the scientific literature. Therefore, the 

aim of this work is to identify the scientific evidence on the use of hydrocortisone in 

neonates and infants (individuals 0-24 months) with pulmonary problems in scientific 

publications, assessing what are the risks, needs and contraindications to its use. For 

it was developed an integrative review of the scientific literature was divided into four 

distinct stages: identification and selection of the theme of the research question; 

establishment of criteria for inclusion and exclusion; identification of pre screened 

and selected studies; categorization of the selected studies; analysis and 

interpretation of results and presentation of the review with the synthesis of 

knowledge. The research question that guided the study was: "What are the 

considerations made in the recent scientific literature regarding the use of 

intravenous hydrocortisone in neonates and infants (0-24 months) who have lung 

problems?” Eight scientific articles that met within the criteria of inclusion and 

exclusion that fit within the proposed theme were selected. Then performed a 

summarization of the articles so that after a critical analysis of the contents of them 

were made in order to seek fundamentals that can answer the research question. 

With the development of this integrative review, it was concluded that hydrocortisone, 

among the drugs used to treat or prevent lung diseases, proved the best therapeutic 

option. However, most articles also highlight the need for more studies on adverse 

long-term in order to have greater security when using this drug effects. 

Keyword:  

pediatrics, corticosteroid, lung diseases 
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1. INTRODUÇÃO 

A prática profissional diária traz desafios que muitas vezes exigem do 

farmacêutico um conhecimento atualizado sobre o uso de medicamentos. Grande 

variedade de fármacos encontra-se disponível nos hospitais para o atendimento 

clínico e muitas vezes o profissional não tem condições de dedicar-se ao 

aprofundamento dos conhecimentos farmacológicos de todos os medicamentos que 

dispensa.  

O farmacêutico tem sido cada vez mais solicitado a emitir opiniões técnicas 

sobre o uso de medicamentos, seja através de ações programadas de uso racional 

de medicamentos nos estabelecimentos de saúde, seja em atividades de farmácia 

clínica nos hospitais. Por isso, trata-se de um desafio atual aproximar este 

profissional do leito do paciente, participando de uma equipe multidisciplinar que tem 

como foco principal a otimização do tratamento de cada paciente. 

Durante o período da Residencia em um Hospital Municipal do Rio de Janeiro 

foi realizada uma avaliação mais detalhada das prescrições de sua Clínica 

Pediátrica. Durante a referida avaliação constatou-se a variedade de medicamentos 

que eram administrados a crianças de tão pouca idade, o que despertou o interesse 

em conhecer melhor as patologias tratadas no período. Sabendo-se que segundo a 

Organização Mundial da Saúde (2010) as principais doenças pediátricas que levam 

à morte no mundo são: pneumonia, prematuridade, diarréia e malária verificou-se a 

necessidade de averiguação dos riscos a que são submetidos esses pequenos 

pacientes. 

Na literatura técnico-científica apresentam-se inúmeras classificações para as 

fases vividas pelo indivíduo. Uma das classificações mais comuns é a subdivisão de 

acordo com as idades. A European Medicines Agency (EMEA) e a Food and Drug 

Administration (FDA) elaboraram uma classificação pautada nesta sub-divisão etária  

(Tabela 1) (PINTO & BARBOSA, 2008). 
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Quadro 1 - Classificação das subpopulações pediátricas segundo FDA e EMEA.  

Subpopulações FDA EMEA 

Intrauterino Da concepção ao nascimento __ 

Recém-nascido Do nascimento ao 1º mês Pré-termo: < 37semanas de 

gestação  

Termo: 0 a 27 dias 

Lactente e criança 

pequena* 

1 mês a 2 anos 28 dias a 23 meses 

Criança 2 anos ao início da 

puberdade 

2 anos a 11 anos 

Adolescente Da puberdade ao início da 

idade adulta 

12 anos a 16 ou 18 anos 

(dependendo das regiões) 

*Apenas para o EMEA a sub-população de lactentes também pode ser chamada de criança pequena.                          

Fonte: Adaptado de PINTO & BARBOSA, 2008 

 

A infância é um período que preocupa sempre, pois o indivíduo está em 

desenvolvimento físico, emocional e cognitivo. Em poucos anos ele sai da completa 

dependência a uma autonomia no agir e pensar (EMEA, 2006). Na primeira fase da 

infância, o indivíduo apresenta seu organismo com características muito diferentes 

do adulto, com mecanismos farmacocinéticos e farmacodinâmicos próprios, que 

precisam ser considerados durante a elaboração da prescrição médica (MEINERS e 

BERGSTEN-MENDES, 2001). Além disso, o uso indiscriminado de determinados 

medicamentos e de associações de fármacos aumenta a morbi-mortalidade devido a 

ocorrência de eventos adversos e à toxicidade destes, que além de gerarem um 

custo elevado, podem ocasionar consequências a longo prazo (WONG, 2003).  

O crescimento humano não é um processo linear e as mudanças corporais e 

fisiológicas associadas à idade são dinâmicas e podem ser discordantes durante a 

primeira década de vida (RAKHMANINA e ANKER, 2006). As particularidades 

relacionadas ao aspecto fisiológico, farmacocinético e farmacodinâmico tornam as 

crianças mais suscetíveis aos efeitos nocivos dos medicamentos, uma vez que tais 

aspectos são dinâmicos e se modificam ao longo do seu desenvolvimento. Por isso, 
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deve-se ter cuidado com a administração de fármacos nessa faixa etária 

(CARVALHO, 2008). 

Nas crianças, os processos farmacocinéticos de absorção, distribuição, 

biotransformação e eliminação sofrem grandes variações durante a maturação 

biológica, o que requer necessidades terapêuticas diferentes até mesmo entre as 

subpopulações pediátricas e entre as diferentes faixas etárias em que se subdivide o 

período infantil (PINTO e BARBOSA, 2008). 

No que diz respeito à absorção dos medicamentos, o tempo de esvaziamento 

gástrico e o pH estomacal de neonatos sofrem mudanças, que interferem na taxa de 

absorção e na fração ionizada do fármaco, levando ao aumento do tempo máximo 

necessário para se atingir a concentração de fármaco desejada (Tmáx) (SOLDIN e 

SOLDIN, 2002). 

Quando se fala sobre a distribuição dos fármacos no organismo, deve-se ter 

em mente que em crianças o volume de distribuição (Vd) é diferente do adulto 

devido às diferenças na composição corporal. Os pacientes pediátricos apresentam 

um maior espaço extracelular e maior quantidade de água corporal, o que diminui 

seu Vd. O tecido adiposo apresenta uma maior taxa água/lipídio do que em adultos, 

o que produz menores concentrações séricas dos fármacos (RAKHMANINA e 

ANKER, 2006). 

O metabolismo de crianças é diminuído devido à imaturidade das enzimas 

hepáticas e intestinais. Alguns efeitos adversos de medicamentos são associados a 

esta baixa capacidade de metabolização dos fármacos, levando a efeitos tóxicos. A 

maturação enzimática só ocorre ao longo do desenvolvimento. Por volta dos 6 

meses de idade as enzimas da fase I se atingem a maturidade, já as da fase II só 

atingem a maturidade  a partir do terceiro e quarto ano de vida. Com isso, os 

infantes precisam de atenção especial na hora da prescrição, já que seu 

metabolismo está em desenvolvimento constante. Até a puberdade a atividade 

enzimática é aproximadamente o dobro da de um adulto, o que pode necessitar 

dobrar as doses dos medicamentos administrados (SOLDIN e SOLDIN, 2002). 

Na eliminação, a maturação renal é um processo dinâmico que se inicia no 

período intrauterino e termina logo no início da infância. As taxas normais de 
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filtração glomerular só são atingidas por volta dos 8-12 meses. Essas mudanças 

alteram o clearance plasmático de substâncias eliminadas extensamente pela via 

renal, mostrando uma maior importância na determinação da dose apropriada de 

acordo com a idade (RAKHMANINA e ANKER, 2006). 

Diante do exposto pode-se concluir que a utilização de medicamentos em 

crianças deve ser bastante criteriosa. Por isso, uma das observações mais 

impressionantes durante o período da Residência foi a grande quantidade de 

corticosteróides injetáveis, principalmente a hidrocortisona, que eram dispensados 

para a Clínica Pediátrica. Outra verificação importante foi que grande parte dos 

pacientes que faziam uso de hidrocortisona injetável estavam na faixa etária entre 0 

e 24 meses e apresentavam patologias pulmonares. A partir de então estabeleceu-

se uma grande dúvida: são conhecidas as consequências a longo prazo do uso de 

corticóides nessa faixa etária? 

A fim de responder este questionamento realizou-se uma busca de evidências 

em publicações científicas, sobre o uso de hidrocortisona em neonatos e lactentes 

(indivíduos de 0 a 24 meses) com problemas pulmonares avaliando quais seriam os 

riscos, necessidades e contra-indicações de sua utilização. Para isso, elaborou-se 

uma revisão integrativa guiada pela pergunta de pesquisa: Quais as considerações 

feitas na literatura científica recente, a respeito do uso intravenoso de hidrocortisona 

em neonatos e lactentes, de 0 a 24 meses, que apresentam problemas pulmonares?  

2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1. CORTICOIDES 

O córtex da glândula suprarrenal sintetiza duas classes de esteroides, os 

corticosteroides ou corticóides e os androgênios. Os corticosteroides possuem duas 

classificações, glicocorticoides, que são reguladores do metabolismo dos 

carboidratos e os mineralocorticoides, responsáveis pela regulação do equilíbrio 

hidroeletrolítico do organismo (BRUNTON et al., 2012; ANTONOW, 2007). 

O córtex da suprarrenal ainda pode ser histologicamente dividido em três 

zonas concêntricas: a zona glomerulosa, camada mais externa, responsável pela 

produção dos mineralocorticóides; a zona fascilulada, que produz os glicocorticóides 

e a zona reticular, a mais interna (KATZUNG, 2010). 
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Os efeitos dos corticosteroides são inúmeros e disseminados; estão 

relacionados com a regulação do metabolismo de proteínas, carboidratos, lipídeos e 

ácidos nucleicos, manutenção do equilíbrio hidroeletrolítico, supressão da resposta 

inflamatória e diminuição da permeabilidade capilar durante a inflamação,  

preservação da função normal do sistema cardiovascular, imunológico, renal, 

endócrino, nervoso e dos músculos esqueléticos (WATTERBERG, 2012). Além 

disso, essas substâncias ainda conferem ao organismo a capacidade de resistir à 

circunstâncias estressantes, como estímulos nocivos e alterações do ambiente 

(BRUNTON et al., 2012). 

Os corticosteróides exercem profundos efeitos sobre quase todos os sistemas 

do organismo e, em decorrência de suas ações diversificadas, encontram-se entre 

as classes de substâncias mais amplamente utilizadas na prática clínica (DIAMIANI, 

2001). 

A suprarrenal secreta os mineralocorticóides, responsáveis pela regulação do 

balanço hídrico e eletrolítico, e apresentam como principal hormônio endógeno a 

aldosterona, além da secreção de uma mistura de glicocorticóides, tendo como 

principal hormônio nos seres humanos a hidrocortisona, também chamada de 

cortisol. As ações dos glicocorticóides e dos mineralocorticóides não são 

completamente separadas nos esteróides naturais por isso, alguns glicocorticóides 

possuem efeitos significativos no balanço hidroeletrolítico (KATZUNG, 2010). 

A hidrocortisona e a aldosterona possuem ações semelhantes nos receptores 

de mineralocorticóides, mas nos tecidos sensíveis a mineralocorticóides, como o rim, 

a ação da enzima 11β-hidroxiesteróide desidrogenase converte hidrocortisona em 

um metabólito inativo, a cortisona, desta forma, a enzima protege o receptor de 

ativação inapropriada. Por isso, os esteróides sinteticamente desenvolvidos 

possuem as ações mineralocorticóides e glicocorticóides, até certo ponto, separadas 

(KATZUNG, 2010). 

Em seres humanos o cortisol ou hidrocortisona é secretado no organismo a 

uma taxa de 10mg/dia, enquanto que a aldosterona é secretada a uma taxa de 

0,125mg/dia. As concentrações plasmáticas periféricas de cortisol são 

consideravelmente maiores pela manhã (16µg/dl às 8 horas) do que no final da tarde 

(4µg/dl às 16horas), refletindo sua regulação diurna, ao passo que as concentrações 
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plasmáticas da aldosterona são mais baixas e mais constantes (0,01 µg/dl) ao longo 

do dia (BRUNTON et al., 2012). 

Figura 1 - Estrutura química da hidrocortisona. 

 

Fonte: BRUNTON et al., 2012 

 A principal diferença entre os glicocorticóides sintéticos e os produzidos de 

forma natural é que todos os sintetizados apresentam duas ligações duplas no anel 

"A" do ciclopentanoperhidrofenantreno (Figura 1), núcleo básico dos hormônios 

glicocorticóides (ANTONOW, 2007). 

2.1.1. MECANISMO DE AÇÃO 

 O mecanismo de ação dos corticosteroides em geral se baseia na interação 

dos mesmos com proteínas receptoras específicas nos tecidos-alvo, a fim de regular 

a expressão dos genes que respondem aos corticosteroides, alterando assim os 

níveis e o elenco de proteínas sintetizadas por vários desses tecidos-alvo 

(BRUNTON et al., 2012). 

 Os receptores glicocorticóides (GR) localizam-se predominantemente no 

citoplasma celular e se mantém inativos através da complexação com proteínas de 

choque térmico. Os glicocorticóides são ésteres lipofílicos que se difundem para o 

citoplasma celular e, após ligação com os receptores glicocorticóides, deslocam as 

proteínas de choque térmico, permitindo a dimerização dos receptores 

glicocorticóides e sua translocação para o núcleo da célula a fim de interagirem com 

sequências específicas de DNA, denominadas elementos de resposta aos 

glicocorticoides (GRE), presentes na região reguladora dos genes-alvo dos 
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glicocorticóides. Desta forma, os glicocorticóides exercem suas ações de 

transativação ou transrepressão, que modulam a expressão dos genes-alvo 

(LONGUI, 2007). 

 A regulação da expressão gênica pelos mineralocorticoides ocorre de forma 

bastante similar aos glicocorticoides, porém com ligação aos receptores 

mineralocorticoides (MR). Diferentemente dos GR, que possuem uma distribuição 

mais homogênea por todo o organismo, o MR é expresso principalmente nos rins 

(túbulos corticais distais e dutos coletores corticais), cólon, glândulas salivares, 

glândulas sudoríparas e hipocampo (BRUNTON et al., 2012). 

 Além das diferenças relacionadas às ações mineralocorticóides e 

glicocorticóides, os corticosteróides apresentam efeitos genômicos e não 

genômicos. Suas ações genômicas são aquelas tradicionalmente associadas com 

os glicocorticóides, o que requer o transporte para o núcleo da célula, transcrição e 

tradução para nova proteína, com atraso de tempo significativo para atingir seu 

efeito (WATTERBERG, 2012). 

 Os efeitos não genômicos, no entanto, ocorrem assim que a molécula se liga 

à superfície celular, o que afeta diretamente múltiplos eventos celulares, incluindo o 

transporte transmembranar entre cálcio e sódio. Estes efeitos são clinicamente 

observados em poucas horas após a administração do corticosteróide 

(WATTERBERG, 2012). 

2.1.2. USOS TERAPÊUTICOS 

 O uso terapêutico dos glicocorticoides é, em sua maioria, empírico, com 

exceção para o tratamento de reposição em estados de deficiência da suprarrenal. 

Devido o número e a gravidade dos possíveis efeitos adversos, a decisão de instituir 

uma terapia com glicocorticoides requer sempre uma cuidadosa consideração da 

relação entre os riscos e os benefícios para cada paciente (BRUNTON et al., 2012). 

 Os fármacos mais conhecidos são: cortisona, hidrocortisona, beclometasona, 

betametasona, dexametasona, metilprednisolona, prednisolona e triancinolona 

(ANTONOW, 2007). A prednisona também é um medicamento bastante conhecido, 

porém, trata-se de um pró-fármaco tendo como seu metabólito ativo, após ser 

metabolizado pelo fígado, a prednisolona. Os corticosteroides sintéticos, tais como a 
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dexametasona, betametasona e prednisona, possuem efeitos variados sobre essas 

múltiplas funções, diferentes graus de atividade mineralocorticóide e uma grande 

variação em suas meias-vidas (Quadro 2). Essas diferenças são altamente 

relevantes para as ações e os efeitos dos esteróides sintéticos na prática clínica. Por 

exemplo, a dexametasona tem uma meia-vida muito mais longa que a 

hidrocortisona, o que pode ampliar sua potência em relação a hidrocortisona de 25 a 

40 vezes (WATTERBERG, 2012). 

Quadro 2 - Quadro comparativo dos diferentes fármacos glicocorticóides, suas meias-vidas 
biológicas em horas e suas doses equivalentes em miligramas, levando-se em conta o mecanismo de 
ação clássico (genômico).  

Comparações entre os principais glicocorticóides 

Corticosteroides Meia vida biológica (h) Potência equivalente (mg) 

Ação Curta 

Cortisona 8 -12 25 

Hidrocortisona 8 - 12 20 

Ação Intermediária 

Prednisona 18 - 36 5 

Prednisolona 18 - 36 5 

Metilprednisona 18 - 36 4 

Triancinolona 18 - 36 4 

Ação Longa 

Dexametasona 36 - 54 0,75 

Betametasona 36 - 75 0,6 

Fonte: Adaptado de DAMIANI, 2001.  
 

 Os glicocorticóides utilizados no pós-natal são administrados principalmente 

para tratar duas condições clínicas principais em neonatologia, a displasia 

broncopulmonar (DBP) e a hipotensão (insuficiência cardiovascular) 

(WATTERBERG, 2012). Excetua-se a utilização em pacientes com insuficiência da 

suprarenal, pois nestes casos sua indicação é incontestável como terapêutica 

substitutiva em pessoas que deixaram de ter sua produção de cortisol normal 

(DAMIANI, 2001). 

 Os corticóides podem induzir o aparecimento de diabetes por produzirem uma 

tendência à hiperglicemia devido ao aumento da gliconeogênese hepática e 

antagonismos periférico à ação da insulina, diminuindo a captação de glicose nos 
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músculos e tecido adposo. A diabetes na maioria das vezes é reversível com 

interrupção do tratamento. O hipercortisolismo pode aumentar os níveis séricos de 

colesterol e triglicerídeos decorrentes da elevação das lipoproteínas de baixa 

intensidade (VLDL e LDL). A hipertensão arterial é um dos efeitos adversos que 

ocorre em um percentual de 15 a 20% dos indivíduos em uso crônico de 

corticosteróides, devido a retenção salina e ao aumento da reatividade vascular 

(PROENÇA; SOUZA, 2007). 

2.2. DISPLASIA BRONCOPULMONAR 

  A Displasia Broncopulmonar (DBP) tem sido descrita como a maior causa de 

doença pulmonar crônica em lactentes (COSTA, 2013). A DBP se caracteriza por 

uma doença pulmonar crônica com características clínicas, radiológicas e 

histológicas próprias. Acomete, em geral, os recém nascidos prematuros submetidos 

a oxigenoterapia e ventilação mecânica nos primeiros dias de vida (MONTE, 2005). 

 A incidência da DBP é inversamente proporcional à idade gestacional e ao 

peso de nascimento. Sua ocorrência é pouco comum em neonatos com idade 

gestacional superior a 34 semanas, apesar de existirem casos descritos em recém-

nascidos a termo (MONTE, 2005). A Displasia Broncopulmonar deve ser 

considerada em neonatos prematuros dependentes de oxigênio em concentrações 

acima de 21% por um período maior ou igual a 28 dias. O paciente deve ser 

submetido a reavaliação e a determinação da gravidade da doença de acordo com a 

idade gestacional ao nascimento (Quadro 1) (COSTA, 2013). 



22 

 

Quadro 3 - Critérios diagnósticos e de classificação de gravidade da DBP.  

RN dependente de O2 suplementar  

Aos 28 dias de vida 

Idade gestacional ao nascimento 

< 32 semanas                                                   ≥32 semanas 

Época de reavaliação 36 semanas de IPM ou à AH          56 dias de vida ou à AH                                         

DBP leve Ar ambiente                                                       Ar ambiente 

DBP moderada Em FiO2 < 0,30                                              Em Fio2 < 0,30 

DBP grave Em FiO2 ≥ 0,30 e/ou                              Em FiO2 ≥ 0,30 e/ou                                                    

CPAP ou VM                                                      CPAP ou VM                             

Legenda: RN = recém-nascido; IPM = idade pós-menstrual; AH = alta hospitalar; DBP = displasia broncopulmonar; FiO2 = 
fração de oxigênio inspirada; CPAP = pressão positiva contínua na via aérea; VM = ventilação mecânica.                                                                                                                   

Fonte: Adaptado de MONTE, 2005. 

 O quadro clínico representativo da DBP consiste em disfunção respiratória 

crônica associada à dependência de oxigênio por muitas semanas ou meses e 

alterações radiológicas em recém-nascidos, em geral prematuros submetidos a 

ventilação mecânica. A ausculta pulmonar pode ser pobre, às vezes notando-se 

apenas taquidispnéia. O ganho ponderal e estatural ficam prejudicados. Muitos 

pacientes apresentam deformidade torácica, taquidispnéia de graus variados e 

menor tolerância aos exercícios físicos. Tosse e crises de sibilância são freqüentes. 

A sintomatologia é extremamente variável e depende da gravidade da DBP 

(MONTE, 2005; COSTA, 2013). 

 Nos EUA estima-se que cerca de 3.000 a 7.000 neonatos sejam afetados 

anualmente por essa doença. O avanço no tratamento de recém-nascidos com 

insuficiência respiratória tem atenuado a gravidade da doença, apesar de sua 

frequência não ter diminuído nas últimas décadas. Contudo, a DBP ainda possui 

grande importância clínica e de saúde pública, visto que atualmente é reconhecida 

como uma das principais causas de doença respiratória crônica na infância, levando 

a hospitalizações frequentes e prolongadas com altos índices de mortalidade e 

alterações do crescimento pôndero-estatural e desenvolvimento neuropsicomotor 

(MONTE, 2005). 

 A Displasia Broncopulmonar (DBP) tem demonstrado ser um fator de risco 

para problemas de crescimento e desenvolvimento neurológico prejudicado em 

prematuros (EHRENKRANZ, 2005). 
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2.2.1. USO DE CORTICÓIDES NA DISPLASIA BRONCOPULMONAR 

 O uso de corticóides no pré-natal é uma das formas de se prevenir o 

desenvolvimento de complicações pulmonares no recém-nascido mais consagradas 

na prática clínica e os efeitos benéficos do uso antenatal dessa classe farmacológica 

já se encontra bem estabelecido (ANTONOW, 2007). 

 A administração de um corticóide, como a betametasona, por exemplo, à 

gestante antes do parto prematuro diminui a incidência de Síndrome do Desconforto 

Respiratório (SDR), hemorragia peri/intraventricular e mortalidade neonatal. O 

corticóide aparentemente aumenta a quantidade de enzimas antioxidantes e modula 

a diferenciação de vários tecidos fetais, preparando o concepto para o nascimento 

prematuro. Acredita-se que os efeitos desse fármaco são amplificados quando, 

juntamente à corticoterapia materna, associa-se a terapia de reposição com o 

surfactante exógeno ao prematuro logo após o nascimento, o que diminui bastante a 

necessidade de suporte ventilatório agressivo (MONTE, 2005).  

 Embora ainda não comprovado por estudos controlados, acredita-se que o 

uso do corticóide antenatal possa diminuir a incidência e a gravidade da DBP. 

Assim, seu uso deve ser considerado em todas as gestantes que iniciarem trabalho 

de parto prematuro entre 24 a 34 semanas de idade gestacional (MONTE, 2005). 

 O uso pós-natal dos corticóides é sustentado pela existência de evidências 

que comprovam o fato do processo inflamatório ter uma importante participação na 

patogênese da DBP, propiciando o uso de terapias que visam reduzir ou modular 

este processo inflamatório pulmonar a fim de minimizar a incidência ou a gravidade 

da DBP. A terapia com corticóides reduz o processo inflamatório, o edema e a 

fibrose. Esses mecanismos são responsáveis pela rápida melhora da função 

pulmonar após a corticoterapia, o que permite a retirada da ventilação mecânica. Por 

essa razão e por comprovação de estudos clínicos, o corticóide sistêmico é utilizado 

na prevenção e no tratamento da DBP, pois reduz a incidência de DBP e permite 

uma extubação mais precoce (MONTE, 2005). 

2.2.1.1. HIDROCORTISONA 

 Inúmeros estudos utilizando a terapia com hidrocortisona para prevenção e/ou 

tratamento da DBP foram relatados na literatura. Os resultados alcançados por essa 
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nova corticoterapia eram iguais aos atingidos através da terapia com dexametasona 

no que diz respeito à redução da dependência de oxigênio dos pacientes. Todavia, 

seus efeitos adversos a curto prazo foram menores, além de não apresentarem 

efeitos adversos neurológicos, a longo prazo, em relação ao grupo controle 

(HITZERT, 2011). 

 Van der Heide em 2003 mostrou os resultados de um estudo comparando a 

eficácia clínica e os efeitos causados a longo prazo do tratamento neonatal com 

hidrocortisona (HC) e dexametasona (DXM), na performace escolar das crianças. 

Não foi observada nenhuma diferença quanto a eficácia clínica dos dois corticóides 

estudados, porém, as crianças tratadas com DXM tiveram uma redução na sua 

performace escolar em relação as tratadas com HC, na idade de 7 a 10 anos 

(KAREMAKER, 2008). 

 Outro estudo feito com pacientes de Unidades de Terapia Intensiva Neonatais 

(UTIN) de quatro centros médicos diferentes que utilizavam hidrocortisona (iniciando 

com 5mg/kg/dia até 1mg/kg/dia ao final dos 22 dias) e/ou dexametasona (iniciando 

com 0,5mg/kg/dia até 0,1mg/kg/dia ao final dos 21 dias) para tratar DBP, constatou 

que a hidrocortisona é uma alternativa terapêutica mais segura que a dexametasona 

(KAREMAKER, 2008). 

2.2.1.2. DEXAMETASONA  

 A terapia com dexametasona (DXM) foi adotada no final do ano de 1980, 

baseada em alguns pequenos estudos publicados na época, que mostraram efeitos 

positivos sobre o sistema respiratório de recém-natos a curto prazo 

(WATTERBERG, 2012). 

 Inicialmente eram administradas doses de 0,5 a 1,0 mg/Kg/dia de 

dexametasona em pacientes com DBP, sendo relatados bons resultados com 

centenas de bebês prematuros; a terapia era estendida por mais de 42 dias. 

Contudo, esta prática foi questionada, pois resultava na administração de doses 

elevadas de dexametasona, em valores vinte vezes maiores que a taxa de cortisol 

basal (WATTERBERG, 2012). 

 Durante os primeiros anos de emprego desta estratégia terapêutica, muitas 

vezes os estudos com dexametasona documentaram uma diminuição do ganho de 
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peso e/ou da medida da circunferência da cabeça durante a terapia, além da 

ocorrência frequente de outros efeitos adversos em curto prazo, tais como 

hiperglicemia e hipertensão (WATTERBERG, 2012).  

 Ao longo do tempo, uma grande variedade de outros efeitos adversos graves 

tornou-se evidente, incluindo aumento do catabolismo de proteínas, hipertrofia 

cardíaca e perfuração gastrointestinal quando a terapia era iniciada durante a 

primeira semana de vida do bebê (WATTERBERG, 2012).  

 Com o registro de inúmeros efeitos adversos a curto e longo prazo pela 

admistração da dexametasona em altas doses, o entusiasmo inicial diminuiu; menos 

crianças receberam este fármaco e os investigadores começaram a estudar os 

efeitos de doses mais baixas (WALSH, 2006). 

 Após a publicação de estudos que documentam os efeitos adversos do 

desenvolvimento neurológico do tratamento com dexametasona, a Academia 

Americana de Pediatria e a Sociedade Canadense de Pediatria fizeram uma 

recomendação conjunta no ano de 2002 com os seguintes postulados: que a terapia 

com dexametasona para a prevenção ou tratamento da DBP deveria ser limitada a 

Ensaios Clínicos Randomizados (ECR) com acompanhamento a longo prazo; que 

corticosteróides alternativos fossem foco de estudos mais aprofundados, e que as 

crianças em ECR tivessem acompanhamento de seu neurodesenvolvimento por um 

longo período (WATTERBERG, 2012). 

 Segundo a Academia Americana de Pediatria e a Sociedade Canadense de 

Pediatria, o uso de corticosteróides fora do contexto de ECR deve ser limitado a 

circunstâncias clínicas excepcionais, por exemplo, uma criança em suporte máximo 

ventilatório e de oxigênio. Nestas circunstâncias, os pais deveriam ser plenamente 

informados sobre os riscos a curto e a longo prazo conhecidos e deveriam concordar 

com o tratamento (COMMITTEE ON FETUS AND NEWBORN, 2002). 

 Um estudo desenvolvido com 80 pacientes revelou que uma dose de 

dexametasona de 0,15 mg/kg/dia por mais de 10 dias facilitou a extubação, não 

diminuiu significativamente a mortalidade ou a DBP, e não ocorreu nenhum efeito 

adverso significativo sobre os pacientes em relação ao desenvolvimento neurológico 

até 2 anos de idade. Contudo, apesar de uma dose diária menor de dexametasona 
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com igual eficácia e menos efeitos adversos, os dados foram insuficientes para sua 

recomendação baseada em evidências (WATTERBERG, 2012). 

2.3. REVISÃO INTEGRATIVA 

 A revisão integrativa é um dos métodos que compõem a metodologia de 

revisão bibliográfica sistemática (ROTHER, 2007). Esse método de estudo permite o 

resumo da literatura já existente para a compreensão de uma área de estudo 

particular. A revisão integrativa permite a síntese de vários estudos já publicados, 

possibilitando a geração de novos conhecimentos, baseados nos resultados 

apresentados pelas pesquisas anteriores (MENDES, 2008) 

 Para a elaboração de uma revisão integrativa é necessário que no primeiro 

momento o revisor determine o objetivo específico, os questionamentos a serem 

respondidos ou as hipóteses a serem testadas, para posteriormente realizar as 

buscas para coletar o máximo de estudos relevantes dentro dos critérios de inclusão 

e exclusão previamente estabelecidos (BOTELHO, 2011). Para validar os estudos 

que serão selecionados o revisor deve fazer uma análise crítica dos métodos 

empregados no estudo. Esta avaliação permite a redução dos estudos selecionados 

no primeiro momento, facilitando assim, a coleta de dados desses estudos, que 

deverão ser analisadas de forma sistemática, para que seus dados sejam 

interpretados, sintetizados e suas conclusões formuladas para compor a revisão 

integrativa (BOTELHO, 2011). 

2.3.1. ETAPAS DA REVISÃO INTEGRATIVA 

 Para a realização de uma revisão integrativa deve-se seguir uma sucessão de 

etapas bem definidas. E para que esta tenha relevância científica, é necessário que 

as etapas a serem seguidas estejam claramente descritas (MENDES, 2008). 

1º Etapa: Identificação do tema e seleção da pergunta de pesquisa 

 A primeira etapa se resume na identificação do tema e seleção da questão de 

pesquisa. Assim, neste primeiro processo de elaboração da revisão integrativa 

ocorre a definição de um problema e a formulação de uma pergunta de pesquisa 

(MENDES, 2008). Esta pergunta de pesquisa deve ser clara e específica, pois sua 



28 

 

objetividade dará a todo o processo uma análise direcionada e completa, com 

conclusões de fácil identificação e aplicabilidade (LOPES, 2008).  

 Com a pergunta de pesquisa definida, o próximo passo é a definição dos 

descritores ou palavras-chave, da estratégia de busca, bem como dos bancos de 

dados a serem utilizados. Uma vez que a questão de pesquisa é bem delimitada 

pelo revisor, os descritores são facilmente identificados para a execução da 

estratégia de busca dos estudos (BOTELHO, 2011).   

 A estratégia de busca é uma técnica ou um conjunto de regras para tornar 

possível o encontro entre uma pergunta formulada e a informação armazenada em 

uma base de dados. Isto significa que, a partir de um arquivo, um conjunto de ítens 

que constituem a resposta de uma determinada pergunta será selecionado (LOPES, 

2002). 

2º Etapa: Estabelecimento dos critérios de inclusão e exclusão 

Esta etapa está intimamente atrelada à anterior, uma vez que a abrangência do 

assunto a ser estudado determina o procedimento de amostragem, ou seja, quanto 

mais amplo for o objetivo da revisão mais seletivo deverá ser o revisor quanto à 

inclusão da literatura a ser considerada. O revisor deve refletir sobre este ponto, pois 

uma demanda muito alta de estudos pode inviabilizar a construção da revisão ou 

introduzir vieses nas etapas seguintes (LOPES, 2008). 

 Após a seleção do tema pelo pesquisador e a elaboração da questão 

norteadora da pesquisa ocorre a busca nas bases de dados, para identificação dos 

estudos que serão incluídos na revisão. Em sua maioria, a seleção de artigos inicia-

se de forma mais ampla e afunila-se na medida em que o pesquisador retorna à sua 

questão inicial, pois o movimento de busca na literatura nem sempre é linear 

(BOTELHO, 2011). 

 Os critérios de inclusão e exclusão devem ser identificados no estudo, sendo 

claros e objetivos, mas podem sofrer reorganização durante o processo de busca 

dos artigos e durante a elaboração da revisão integrativa (URSI, 2005). Porém, é 

importante que todas as decisões tomadas frente aos critérios de inclusão e 

exclusão dos estudos sejam documentadas e justificadas na descrição da 

metodologia da revisão (LOPES, 2008). 
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3º Etapa: Identificação dos estudos pré-selecionados e selecionados 

 Para a identificação dos estudos, realiza-se a leitura criteriosa dos títulos, 

resumos e palavras-chave de todas as publicações completas localizadas pela 

estratégia de busca, para posteriormente verificar sua adequação aos critérios de 

inclusão do estudo. Nos casos em que o título, o resumo e as palavras-chave não 

sejam suficientes para definir sua seleção, busca-se a publicação do artigo na 

íntegra. A partir da conclusão desse procedimento, elabora-se uma tabela com os 

estudos pré-selecionados para a revisão integrativa (BOTELHO, 2011). 

4º Etapa: Categorização dos estudos selecionados 

 A quarta etapa tem por objetivo sumarizar e documentar as informações 

extraídas dos artigos científicos encontrados nas fases anteriores. Essa 

documentação deve ser elaborada de forma concisa e fácil. As informações 

coletadas dos artigos devem incluir, por exemplo: tamanho da amostra e quantidade 

dos sujeitos, metodologia, mensuração de variáveis, métodos de análise, a teoria ou 

conceitos embasadores utilizados (BOTELHO, 2011). 

 Para extrair as informações dos artigos, o pesquisador deve fazer uso de um 

instrumento que permita analisar separadamente cada artigo, tanto no nível 

metodológico quanto em relação aos resultados das pesquisas. Tal instrumento 

deve possibilitar a síntese dos artigos, salvaguardando suas diferenças (URSI, 

2005). 

 Um dos instrumentos utilizados para extrair as informações dos artigos 

selecionados é a matriz de síntese. A matriz de síntese tem sido utilizada como 

ferramenta de extração e organização de dados de revisão da literatura devido à sua 

capacidade para resumir aspectos complexos do conhecimento, além de proteger o 

pesquisador de erros durante a análise e auxiliá-los no foco de suas pesquisas. A 

matriz pode conter informações verbais, conotações, resumos de texto, extratos de 

notas, memorandos, respostas padronizadas, e, em geral, dispor de dados 

integrados em torno de um ponto ou temas de pesquisa. Em suma, a matriz deve 

conter informações sobre aspectos da investigação e permitir que o pesquisador 

tenha uma visão geral de dados relacionados a um desempenho de certos pontos 

(BOTELHO, 2011).  
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 Para analisar as informações coletadas nos artigos científicos, é necessário 

que o pesquisador crie categorias analíticas que facilitem a ordenação e a 

sumarização de cada estudo. Essa categorização pode ser realizada de forma 

descritiva, em que o pesquisador indica os dados mais relevantes para seu estudo 

(BOTELHO, 2011). 

 A criação de categorias pode ser desenvolvida pelo pesquisador de formas 

diferentes. Um exemplo é a listagem de variáveis, através da escolha de estudos 

válidos que se aproximem do tema de pesquisa, de forma que haja o descarte 

daqueles que não se aproximam da questão norteadora definida pelo pesquisador. 

O pesquisador deve deixar clara a maneira como ele analisa os dados extraídos dos 

artigos científicos (BOTELHO, 2011). 

5º Etapa:  Análise e interpretação dos resultados 

 Esta etapa corresponde à fase de discussão dos principais resultados na 

pesquisa convencional. O revisor, fundamentado nos resultados da avaliação crítica 

dos estudos incluídos, realiza a comparação com o conhecimento teórico, a 

identificação de conclusões e implicações resultantes da revisão integrativa. Este 

mesmo pesquisador, guiado pelos achados, realiza a interpretação dos dados e, 

com isso, é capaz de levantar as lacunas de conhecimento existentes e sugerir 

pautas para futuras pesquisas (MENDES, 2008). 

6º Etapa: Apresentação da revisão/síntese do conhecimento 

 A revisão deve possibilitar a replicação do estudo. Dessa forma, a revisão 

integrativa deve incluir informações suficientes que permitam ao leitor avaliar a 

pertinência dos procedimentos empregados na elaboração da revisão, os aspectos 

relativos ao tópico abordado e o detalhamento dos estudos incluídos. Todas as 

iniciativas tomadas pelo revisor podem ser cruciais no resultado final da revisão 

integrativa, sendo necessária uma explicação clara dos procedimentos empregados 

em todas as etapas anteriores, para que se tenha a diminuição dos vieses (LOPES, 

2008). 

 Esta etapa consiste na elaboração do documento que deve contemplar a 

descrição das etapas percorridas pelo revisor e os principais resultados 

evidenciados da análise dos artigos incluídos. É um trabalho de extrema importância 
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já que produz impacto devido ao acúmulo do conhecimento existente sobre a 

temática pesquisada (MENDES, 2008). 

 A figura 2 sintetiza graficamente as etapas da revisão integrativa que devem 

ser seguidas pelos pesquisadores. 

Figura 2 - Processo de revisão integrativa. 

 

 

Fonte: BOTELHO et al, 2011.
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3. OBJETIVO 

Elaborar uma revisão integrativa sobre o uso intravenoso de hidrocortisona 

em neonatos e lactentes, indivíduos de 0 a 24 meses, que apresentam problemas 

pulmonares. Além de descrever se o procedimento realizado no Hospital Municipal 

Salgado filho está em acordo ou desacordo com as diretrizes pediátricas. 
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4. METODOLOGIA 

A pesquisa foi realizada utilizando-se a técnica de revisão integrativa da 

literatura. Foram executadas as etapas que caracterizam este processo. 

Na primeira etapa foi definida a pergunta de pesquisa que viria a nortear toda 

a análise da literatura: Quais as considerações feitas na literatura científica recente, 

a respeito do uso de hidrocortisona em neonatos e lactentes, entre 0 e 24 meses, 

que apresentam problemas pulmonares? Os descritores selecionados para a 

pesquisa foram infant e hydrocortisone, obtidos no vocabulário de “Descritores em 

Ciências da Saúde” da Biblioteca Virtual em Saúde (BIREME). 

A seleção dos artigos se deu em meados de Abril de 2014 nas bases de 

dados Medical Literature Analysis and Retrieval Sistem Online (MEDLINE), Índice 

Bibliográfico Espanhol de Ciências da Saúde (IBECS), Literatura Latino-Americana e 

do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Electronic Library Online 

(SciELO) e Cochrane acessadas através do portal da Biblioteca Virtual em Saúde – 

BVS. Foi realizada a delimitação temporal das referencias que comporiam o estudo, 

para o período de janeiro de 2008 a dezembro de 2013. 

Na segunda etapa da pesquisa foram estabelecidos os critérios de inclusão e 

exclusão dos artigos para organizar a busca dentro das bases de dados. Foram 

incluídos na seleção: 

1) artigos que estavam disponíveis na íntegra nas bases de dados 

acessíveis dentro da Universidade Federal Fluminense;  

2) artigos que tinham sido publicados nos idiomas inglês, português ou 

espanhol; 

3) artigos que foram publicados no período de 2008 a 2013; 

4) artigos que abordavam estudos sobre a administração intravenosa de 

hidrocortisona em neonatos e lactentes; 

5) artigos que abordavam temas referentes a patologias pulmonares. 
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Foram excluídos da seleção: 

1) artigos que não tinham relação com a pergunta de pesquisa; 

2) artigos que apareceram em duplicidade nas bases de dados 

pesquisadas; 

3) artigos que se organizavam na forma de editoriais ou artigo de opinião. 

Na terceira etapa foi realizada a leitura dos títulos, palavras-chave, resumos 

dos artigos pré-selecionados avaliando-se a sua adequação aos critérios de inclusão 

4 e 5, averiguando a relação direta dos artigos com a pergunta norteadora da 

pesquisa. A leitura destes itens dos artigos permitiu também a retirada daqueles que 

atendiam aos critérios de exclusão. Como produto final desta etapa elaborou-se uma 

tabela com os artigos selecionados indicando a identificação dos autores, ano de 

publicação, título do trabalho, periódico em que foi publicado, base de dados onde 

foi obtido.  

Na quarta etapa foi realizada a leitura e sumarização dos artigos, 

selecionando as seguintes informações: objetivo do estudo, tipo do estudo, cenário, 

participantes, exposição, resultado e conclusão. 

Na quinta etapa foi realizada uma análise crítica das informações obtidas em 

todos os artigos estudados, procurando fundamentos para responder a pergunta de 

pesquisa. 

As conclusões finais do estudo e a apresentação das evidências que 

respondem a pergunta de pesquisa foram elaboradas na sexta etapa. 
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5. RESULTADOS  

Na pré-seleção dos artigos pela BVS, usando os descritores hydrocortisone e 

infant foram encontrados 1.946 artigos.  Aplicando o primeiro critério de inclusão, 

que seria estar disponível na integra, foram destacados 431 artigos.  Em seguida foi 

aplicado o segundo critério de inclusão, seleção dos idiomas: inglês, espanhol e 

português; foram encontrados 430 artigos. Posteriormente foi aplicado o terceiro 

critério de inclusão, que seria a delimitação do ano, de 2008 a 2013, onde foram 

encontrados 314 artigos. 

A partir da leitura do assunto pertinente a esses 314 artigos, foram 

selecionados 79 deles, que estavam relacionados com a pergunta tema, pois os 

outros 235 artigos se encaixavam dentro do primeiro critério de exclusão por não 

terem relação com a pergunta de pesquisa. Após esse refinamento foi aplicado o 

quarto critério de inclusão, 26 artigos se destacaram por abordarem o uso 

intravenoso de hidrocortisona. Em seguida, foi aplicado o quinto critério de inclusão, 

selecionando 13 artigos que apresentavam como tema patologias pulmonares. Após 

uma leitura crítica do resumo desses artigos, um artigo foi excluído do processo de 

seleção, por estar em duplicidade, característica presente no segundo critério de 

exclusão, restando 12 artigos a serem estudados.  

Desses 12 artigos um deles foi excluído por se tratar de um artigo de opinião, 

presente no terceiro critério de exclusão, permanecendo apenas 11 artigos. Um 

terceiro artigo foi excluído da relação de selecionados, por se tratar de um estudo 

que tinha sido utilizado como referência para uma revisão sistemática já 

selecionada, sendo alocado no segundo critério de exclusão (duplicidade), restando 

10 artigos. O quarto estudo foi eliminado mesmo se tratando de uma revisão, pois 

não apresentava metodologia de pesquisa. Por fim, foram selecionados 9 artigos, 

que foram adquiridos online, para serem lidos na íntegra e avançarem para a quinta 

etapa desta revisão integrativa. 

Todavia, após a leitura dos 9 artigos que foram selecionados verificou-se que 

um dos artigos não se apresentava no modelo adequado para a realização da 

revisão integrativa por não apresentar resultado nem conclusão pois, se tratava de 

uma proposta ou "manual" para estudos futuros. Devido ao fato deste artigo não ter 

condições de responder à pergunta de pesquisa ele foi excluído obedecendo o 
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primeiro critério de exclusão. Com isso, passaram para a quinta etapa desta revisão 

somente 8 artigos. 

O diagrama abaixo resume o caminho percorrido para a seleção dos artigos 

presentes nesta revisão integrativa. 

 

Figura 3 - Diagrama de fluxo da revisão. Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 O quadro 2 foi elaborado após o trabalho de seleção dos artigos encontrados 

na literatura com o objetivo de sintetizar os textos incluídos na revisão integrativa 
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segundo autoria, ano de publicação, periódico e a base de dados em que foram 

encontrados.  

Tabela 1 - Distribuição das referências incluídas na revisão integrativa segundo o autor, ano de 

publicação, periódico, base de dados e tipo de estudo.  

Nº do 
artigo 

Ano  
Autor 

Título 
Periódico 

Base de dados 
Tipo de estudo 

1 
2013 

Parikh et al. 
 

Pilot randomized trial of 
hydrocortisone in ventilator-

dependent extremely preterm 
infants: effects on regional brain 

volumes. 

J Pediatr; 162(4): 
685-690.e1. 
MEDLINE 

Ensaio clínico 
randomizado 

2 
2012  

Hitzert et al. 

Hydrocortisone vs. 
dexamethasone treatment for 

bronchopulmonary dysplasia and 
their effects on general 

movements in preterm infants. 

Pediatr Res.; 71(1): 
100-106. 
MEDLINE 

Estudo 
observacional 
longitudinal 

3 
2012  

Mizobuchi et al 

Effect of hydrocortisone therapy 
on severe leaky lung syndrome 

in ventilated preterm infants 

Pediatr Int.; 54(5): 
639-645. 
MEDLINE 

Estudo 
observacional 
prospectivo 

4 
2010 

Needelman et 
al. 

The effect of hydrocortisone on 
neurodevelopmental outcome in 
premature infants less than 29 

weeks' gestation 

J Child Neurol; 
25(4): 448-452. 

MEDLINE 

Estudo 
observacional 
retrospectivo 

5 
2010 

 Doyle et al. 

Postnatal hydrocortisone for 
preventing or treating 

bronchopulmonary dysplasia in 
preterm infants: a systematic 

review 

Neonatology; 98(2): 
111-117. 
MEDLINE 

Revisão 
sistemática com 

meta-análise 

6 

2010 
Committee on 

Fetus and 
Newborn 

Policy statement - postnatal 
corticosteroids to prevent or treat 

bronchopulmonary dysplasia 

Pediatrics; 126(4): 
800-808. 
MEDLINE 

Revisão 

7 
2009 

Benders et al 

Brain development of the preterm 
neonate after neonatal 

hydrocortisone treatment for 
chronic lung disease 

Pediatr Res.; 66(5): 
555-559. 
MEDLINE 

Estudo 
observacional 
prospectivo 

8 
2008 

de Vries et al 

Cardiovascular follow-up at 
school age after perinatal 
glucocorticoid exposure in 
prematurely born children: 

perinatal glucocorticoid therapy 
and cardiovascular follow-up 

Arch Pediatr 
Adolesc Med; 

162(8): 738-744. 
MEDLINE 

Coorte 
retrospectivo 
(combinado) 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 Os oito artigos científicos selecionados para a revisão integrativa constavam 

na base de dados MEDLINE, sendo todos eles publicados em periódicos 

internacionais de língua inglesa; o mais antigo foi publicado no ano de 2008 e o mais 

recente no ano de 2010. Quanto aos aspectos metodológicos identificou-se a 

presença de quatro estudos observacionais, duas revisões, um ensaio clínico e um 

estudo de coorte. 
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 Como resultado da quarta etapa desta revisão integrativa, encontra-se abaixo 

a sumarização dos oito artigos selecionados presentes na tabela supracitada 

(Quadro 4a e 4b). No apêndice I estão os resumos de todos os artigos que 

compuseram esta revisão integrativa. 

Quadro 4a - Sumarização dos oito artigos selecionados na revisão integrativa.  

Artigo Cenário Participantes Objetivo 
Principais 
resultados 

Conclusão 

PARIKH  
et al., 2013 

UTIN 
Children’s 
Memorial 
Hermann 
Hospital 

64 prematuros 
 (entre 10-21 dias) 
de baixo peso ao 

nascer  

Verificar se o 
tratamento com 
glicocorticóides 
em infantes de 

alto risco 
aumenta o 
volume de 

tecido cerebral 

Ausência de efeitos 
adversos da 

Hidrocortisona. 
 

Não apresentou 
resultados 

significativos 
comparado com 

placebo. 

Nenhum efeito 
perceptível sobre o 

volume cerebral. 
 

O uso de baixas 
doses de HC não se 

mostrou eficaz na 
prevenção da DBP 

HITZERT  
et al., 2012 

UTIN do 
University 

Medical Center 
Utrecht ou 
University 

Medical Center 
Groningen  

 
(1992 a 2006) 

56 prematuros 

com menos de 32 

semanas de 

gestação 

Comparação do 
efeito da terapia 
com DXM e HC 

na qualidade 
dos movimentos 

dos recém-
nascidos até os 
3mese de vida 

O grupo tratado com 
DXM apresentou 

pontuação abaixo do 
grupo tratado com HC, 
porém este último não 

mostrou diferença 
estatisticamente 
significativa em 

relação ao controle 

Funcionamento 
neurológico aos três 
meses é melhor em 
RN tratados com HC 
do que nos tratados 

com DXM 

MIZOBUCHI 
et al., 2012 

Centro perinatal 
do Kobe 

Children’s 
Hospital   

 
(Dezembro/2008 

a Julho/2010) 

Recém-nascidos 

com mais de 28 

semanas de 

gestação e mais 

de 7 dias de vida 

necessitando de 

VM 

Avaliar os 
efeitos da 

terapia com 
hidrocortisona 

(HC) na Severe 
Leaky Lung 
Syndrome 

(sLLS) 

Não houve relatos de 
efeitos adversos como 

hiperglicemia, 
hipertensão, e etc 
Após o  4º dia de 
tratamento houve 

melhora do quadro 
inflamatório e redução 

dos níveis de FiO2  

Reduçao do suporte 
ventilatório e 
supressão do 
aumento da 

permeabilidade dos 
capilares pulmonares 
mostrando-se eficaz 

no tratamento da 
sLLS, podendo 

reduzir o 
desenvolvimento da 

DBP 

NEEDELMAN 
et al., 2010 

Consulta ao 
banco de dados 
clínico dos RN 
da UTI Nível III 
do Children's 
Hospital of 

Omaha 

94 pacientes, 

destes 58 

expostos a HC e 

56 não expostos 

(1993 a 2005) 

Avaliar o efeito 
da 

hidrocortisona 
sobre a 

evolução do 
desenvolviment

o durante os 
primeiros 2 anos 

de vida em 
prematuros < 28 

semanas de 
gestação 

40% expostos a HC 
foram encaminhados 

para serviços de 
intervenção precoce x 

25% do controle. 
 

 Grupo HC possui: < 
peso ao nascer, < 

idade gestacional, > 
risco deficiência no 

neurodesenvolvimento
, > nº dias em VM e > 

risco hemorragia 
intraventricular 

O uso de HC não 
apresentou resultados 
associados com baixo 

desenvolvimento. 
 

tratamento de curta 
duração não parece 
ter efeito deletério na 

evolução do 
desenvolvimento 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Quadro 4b - Sumarização dos oito artigos selecionados na revisão integrativa (continuação). 

Artigo Cenário Participantes Objetivo 
Principais 
resultados 

Conclusão 

DOYLE 
 et al., 2010 

ECR de terapia 
pós-natal com 

HC para 
prevenir ou 
tratar DBP  

 
(1966 à março 

de 2009) 

Oito Ensaios 

Clínicos 

Randomizados 

envolvendo um total 

de 880 participantes 

elegíveis 

Determinar se o 
uso de HC pós-
natal é útil para 

prevenir ou 
tratar a DBP em 
recém-nascidos 

prematuros 

Pouca evidência para 
um efeito direto da HC 

sobre as taxas de 
DBP, mortalidade e 
paralisia cerebral. 

 
A HC nas doses de 5 
a 15 mg/kg por 5 a 15 

dias apresentou 
poucos efeitos 
benéficos ou 
prejudiciais. 

O uso da HC nessas 
doses apresenta 
poucos efeitos 

benéficos e não pode 
ser recomendada 

para a prevenção da 
DBP. 

 
Necessário ECR que 
fundamentem o uso 
de HC em crianças 

dependentes 
cronicamente de VM 

com DBP 
estabelecida ou em 

evolução 

COMMITTE
E ON 

FETUS AND 
NEWBORN, 

2010 

Documentos 
relevantes 
publicados 

entre 2002 e 
2010 sobre a 
prevenção e o 
tratamento da 
DBP em RN 
prematuros 

Ensaio Clínicos 

Randomizados 

(ECR) e Estudos de 

Coorte 

Rever os dados 
publicados 

desde a 
declaração 

política da AAP 
de 2002 sobre o 

uso de 
corticosteróides 
pós-natal para a 

prevenção ou 
tratamento de 

DPC em 
prematuros  e 

reavaliar 
recomendações 

↑DXM ~0,5mg/kg/dia 
↓taxa DBP; ↑Ef. adv. 
(curto e longo prazo) 

↓Desenv. neurol. 
 

↓DXM <0,2mg/kg/dia 
↑extubação; ↓Ef. adv 
Novos ECR aval. tx 

sobrev. s/ DBP 
 

↓HC 1mg/kg/dia 
Por ≤ 2 semanas 

↑Tx sobrev s/ DBP 
Sem risco p/ Desenv. 

neurológico 
 

↑HC 3-6mg/kg/dia 
Por ≥ 1 semana 

↓Tx sobrev. s/ DBP 
Novos ECR aval efeito 

da terapia 

A DBP grande causa 
de morbidade de RN 

prematuros e está 
associada com efeitos 

adversos a longo 
prazo, incluindo o 

neurodesenvolviment
o infantil. Novos 

ECR são necessários 
para otimizar o 

tratamento e melhorar 
os resultados. 

BENDERS 
et al., 
2009 

Wilhelmina 
Children's 
Hospital 

38 RN prematuros, 

sendo 19 tratados 

com HC e 19 não 

tratados com GC 

Avaliação do 
desenvolviment
o cerebral em 

RN prematuros, 
que receberam 
HC para tratar 
DPC e os que 
não receberam 

este 
medicamento 

Os tratados com HC 
tinham dificuldade 
respiratória mais 

severa, necessidade 
de utilização de 

surfactantes etempo 
maior de VM. Porém, 
não houve diferença 

nos volumes de tecido 
cerebral entre os dois 
grupos medidos em 

termo (idade entre 0 e 
27 dias) 

Nenhum efeito 
adverso da HC sobre 

o crescimento 
cerebral medidos em 
termo foi encontrado. 

DE VRIES  
et al., 
2008 

UTIN 
(University 

Medical Center 
Utrecht/Wilhelm
ina Children’s 

Hospital, 
Leiden 

University 
Medical Center, 
Free University 
Medical Center 
Amsterdam e 
Isala Clinics 

Zwolle.) 

193 crianças com 

idade entre 7 e 10 

anos, que nasceram 

prematuras entre 2 

de dezembro de 

1993 e 15 de 

setembro de 1997 

Estudar se a 
terapia com 

glicocorticoides, 
pré-natal ou 

neonatal, para 
reduzir a 

incidência e 
gravidade da 

DPC em 
prematuros está 

associada a 
efeitos adversos 

cardíacos a 
longo prazo e 
hipertensão 

Nenhuma diferença 
significativa foi 

encontrada entre os 
grupos analisados 
referente a FC, PA,  

marcadores 
bioquímicos para a 

expansão ventricular, 
espessura média da 
camada íntima da 
carótida, função 

sistólica ou diastólica 
do ventrículo 

esquerdo. 

A administração de 
DXM, HC e BTM em 

neonatos não 
apresentou efeitos 

adversos no período 
analisado. Contudo, 

um acompanhamento 
cardiovascular é 

aconselhável pois, 
disfunções 

cardiovasculares 
podem aparecer 

somente anos mais 
tarde. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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6. DISCUSSÃO  

 Durante a análise dos artigos selecionados para esta revisão integrativa a 

hidrocortisona, dentre os fármacos utilizados para tratar ou prevenir a DBP, mostrou 

ser a melhor opção terapêutica. Porém, os trabalhos ainda destacam a necessidade 

de mais estudos sobre os efeitos adversos a longo prazo, principalmente a 

realização de mais Ensaios Clínicos Randomizados, para que se tenha uma maior 

segurança na utilização deste medicamento.  

 A explicação dada pelos artigos para a diferença nos efeitos adversos 

encontrados entre os dois corticóides mais utilizados para tratar doenças 

pulmonares em infantes, dexametasona e hidrocortisona, está presente na 

farmacocinética e na farmacodinâmica desses dois fármacos (BENDERS, 2009).  

 O impacto da exposição dos glicocorticóides no desenvolvimento cerebral é 

dependente da expressão de receptores mineralocorticóides e glicocorticóides nos 

neurônios e nas células da micróglia e na afinidade do glicocorticóide a um desses 

receptores. A hidrocortisona tem uma atividade mediada principalmente por 

receptores mineralocorticóides e um tempo de meia-vida mais curto (entre 8 e 12 

horas) em comparação ao da dexametasona, que possui sua atividade mediada 

principalmente por receptores glicocorticóides e um tempo de meia-vida mais longo 

(até 48 horas), o que provoca uma acumulação maior no cérebro (KAREMAKER, 

2008). 

 Alguns estudos realizados em animais mostraram que a ativação de 

receptores glicocorticóides conduz a efeitos adversos sobre as células neuronais, 

tais como a promoção da atividade apoptótica de células granulares do hipocampo. 

Em contraste com os receptores glicocorticóides, os receptores mineralocorticóides 

protegem as células neuronais contra a apoptose por "up-regulation" de proteínas 

anti apoptóticas (BENDERS, 2009). 

 Outro mecanismo também importante está relacionado com a inativação do 

cortisol feita pela 11-β-hidroxiesteróide desidrogenase tipo 2, que apresenta uma 

expressão elevada no cérebro fetal e em várias regiões do cérebro neonatal. Esta 

enzima atua como uma hidrogenase inativando o cortisol, através da conversão do 

mesmo à dehidrocorticosterona e cortisona; como a hidrocortisona é equivalente ao 
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cortisol ela sofre a mesma inativação pela enzima. Assim, a 11-β-hidroxiesteróide 

desidrogenase tipo 2 protege o cérebro contra excessivas ligações dos receptores 

MR e GR a glicocorticóides exógenos. Este mecanismo não é aplicável ao 

tratamento com dexametasona, pois esta substância não é substrato da 11-β-

hidroxiesteróide desidrogenase tipo 2, não podendo ser convertida por ela, o que 

explica, em parte, os efeitos prejudiciais da dexametasona sobre o desenvolvimento 

do cérebro em comparação com a hidrocortisona (BENDERS, 2009).  

 Embora a diminuição da dose de dexametasona possa parecer uma 

estratégia para prevenir os efeitos adversos causados pela mesma através da 

ligação excessiva aos receptores glicocorticóide, os resultados presentes no estudo 

de Parikh e colaboradores (2013) mostraram que doses menores de dexametasona 

ainda afetaram o crescimento cerebral. 

 Cinquenta por cento dos artigos analisados os autores recomendam a 

elaboração de mais estudos, em destaque os ECR, para comprovação da eficácia e 

segurança da hidrocortisona com o propósito de tratar ou prevenir o surgimento da 

Displasia Broncopulmonar em neonatos, principalmente se forem prematuros.  

 Contraditoriamente, os artigos mais recentes (anos de 2013 e 2012) são 

menos conclusivos que os artigos menos recentes (anos de 2008, 2009 e 2010). 

Contudo todos os 8 artigos analisados privilegiam a hidrocortisona em detrimento da 

dexametasona para o tratamento de doenças pulmonares. Segundo Benders e 

colaboradores (2009) quando houver necessidade em usar a terapia com 

glicocorticóides, a hidrocortisona deve ser o corticóide de escolha, por ser mais 

seguro.  Needelman e colaboradores (2010) ainda reitera que o tratamento de curta 

duração com hidrocortisona em prematuros doentes não apresenta efeito deletério 

na evolução do desenvolvimento dos mesmos.  

 O Committee on fetus and newborn (2010) apresenta as recomendações da 

Academia Americana de Pediatria sobre o uso dos principais glicocorticóides para 

prevenção e tratamento da DBP (Quadro 5). 
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Quadro 5 - Recomendações da Academia Americana de Pediatria sobre o uso dos glicocorticóides 
para prevenção e tratamento da DBP.  

↑DXM 

(~0,5 mg/Kg/dia) 

↓DXM 

(<0,2 mg/Kg/dia) 

↓HC 

(1,0 mg/Kg/dia) 

↑HC 

(3-6 mg/Kg/dia) 

Sem recomendação 

 

Ausência de bons 

resultados dos ECR 

Sem recomendação 

 

Ausência de provas 

suficientes 

Facultado 

(caso a caso) 

 

Faltam evidências 

para liberar o uso 

Sem recomendação 

 

Dados insuficientes 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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7. CONCLUSÃO 

O presente estudo se iniciou com a indagação sobre a real necessidade de se 

utilizar um corticóide, como a hidrocortisona, em crianças de tão pouca idade, e 

durante a pesquisa encontrou-se a resposta de que algumas crianças que nascem 

prematuras e com baixo peso necessitam de um tratamento com glicocorticóides a 

fim de prevenir ou tratar doenças pulmonares, sendo a displasia broncopulmonar a 

mais difundida na literatura. O tratamento e prevenção dessas enfermidades em 

crianças nessa faixa etária não é pouco comum, ainda mais se tratando de crianças 

prematuras, devido a imaturidade dos alvéolos pulmonares desses recém-nascidos. 

Os estudos analisados nesta revisão integrativa demonstram que a utilização 

de hidrocortisona em neonatos e lactentes ainda carece de muitas explicações. Não 

estão evidentes as vantagens do uso desta terapia sobre a melhora do quadro 

clínico do paciente, quando avaliados bebês com Displasia Broncopulmonar. A 

utilização de hidrocortisona parece ser mais adequada em comparação com o uso 

de dexametasona por não terem sido observados os efeitos adversos conhecidos 

para este fármaco. Até o momento, não foram evidenciadas consequências para o 

desenvolvimento cardíaco e neurológico em pacientes que fizeram uso de 

hidrocortisona durante o primeiro período pós-natal. 

Vários autores apontam para a necessidade de ampliação dos estudos sobre 

os efeitos precoces e tardios da hidrocortisona em neonatos e lactentes para que se 

possa assegurar a utilização deste referido medicamento para esta faixa etária. 

Embora a grande dispensação de hidrocortisona para a Clínica Pediátrica do 

Hospital Municipal Salgado Filho não possa ser diretamente relacionada, através 

deste estudo, com sua utilização para prevenir e tratar a DBP, pode-se sugerir que 

este medicamento foi usado no tratamento de doenças pulmonares devido a época 

do ano em que este fato foi mais observado, pois se tratava do período invernal, em 

que as doenças com maior número de casos de internação são as que acometem as 

vias aéreas. 

Portanto, pode-se afirmar que o procedimento observado no HMSF se 

encontra em acordo com as diretrizes pediátricas, nem expõem as crianças a riscos. 

Todavia, deve-se ter cautela na utilização deste medicamento e observar as 
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crianças durante e após o tratamento, a fim de se monitorar qualquer efeito adverso 

mais grave que possa acontecer.  
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APÊNDICE  

Resumos dos Artigos que compuseram a revisão integrativa 

Artigo 1: PARIKH, N. A.; KENNEDY, K. A.; LASKY, R. E.; MCDAVID, G. E.; 

TYSON, J. E.; Pilot randomized trial of hydrocortisone in ventilator-dependent 

extremely preterm infants: effects on regional brain volumes. The journal of 

pediatrics. v.162, n.4, p.685-690.e1, 2013. 

Objetivo: Testar a hipótese de que infantes de alto risco, com extremo baixo peso 

(peso ao nascer igual e/ou inferior a 1000g) e dependentes de ventilação mecânica 

tratados por 7 dias com glicocorticoides terão maiores volumes de tecido cerebral 

total comparados com infantes tratados com placebo. 

Desenho do estudo: Ensaio Clínico Randomizado 

Cenário: Unidade de terapia intensiva neonatal do Children's Memorial Hermann 

Hospital. 

Participantes: 64 prematuros de muito baixo peso ao nascer, entre 10-21 dias de 

vida, dependentes de ventilação mecânica e com um índice respiratório de 

pontuação ≥ 2 (pressão média de vias aéreas x fração de oxigênio inspirada). 

Exposição: A escolha dos pacientes que fariam uso de  hidrocortisona sistêmica (17 

mg/kg dose cumulativa) ou placebo salino foi randomizada. 

Resultado: Os grupos foram semelhantes no início do estudo e oito crianças 

morreram em cada lado. O volume total de tecido cerebral médio (média ± DP) nas 

crianças tratadas com hidrocortisona (N = 23) e com placebo (N = 21) foi de 272 ± 

40,3 cm3 e 277,8 ± 59,1 cm3, respectivamente. Três das 31 crianças tratadas com 

hidrocortisona e cinco das 33 crianças tratadas com placebo sobreviveram sem 

Displasia Broncopulmonar grave. Não foram observadas diferenças significativas 

nos desfechos secundários pré-especificados de volume cerebral ou de dias no 

suporte respiratório. Não foram observados efeitos adversos da hidrocortisona. 

Conclusão: A administração de baixas doses de hidrocortisona em infantes com alto 

risco de dependência de ventilação mecânica após uma semana de vida não 

apresentou nenhum efeito perceptível sobre o volume cerebral ou sobre os 
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resultados pulmonares antes da alta da UTI neonatal. Portanto, os resultados deste 

ECR não sustentam o uso de baixas doses de hidrocortisona em infantes de alto 

risco para prevenir a Displasia Broncopulmonar. 

Artigo 2: HITZERT, M. M.; BENDERS, M. J. N. L.; ROESCHER, A. M.; VAN BEL, 

F.; DE VRIES, L. S.; BOS, A. F.; Hydrocortisone vs. dexamethasone treatment for 

bronchopulmonary dysplasia and their effects on general movements in preterm 

infants. Pediatr Res. v.71, n.1, p.100-106, 2011. 

Objetivo: Determinar o efeito da terapia com hidrocortisona e dexametasona em 

infantes prematuros de acordo com o funcionamento neurológico, avaliada pela 

qualidade dos movimentos generalizados (GMs) até 3 meses após a utilização dos 

glicocorticóides. 

Desenho do estudo: Estudo Observacional Longitudinal 

Cenário: Unidade de terapia intensiva neonatal do University Medical Center Utrecht 

ou University Medical Center Groningen, entre 1992 e 2006. 

Participantes: 56 infantes prematuros, nascidos com menos de 32 semanas de 

gestação. 

Exposição: 17 infantes receberam tratamento com hidrocortisona (University Medical 

Center Utrecht iniciou tratamento com 5mg/kg/dia), outros 17 receberam tratamento 

com dexametasona (University Medical Center Groningen iniciou tratamento com 

0,5mg/kg/dia), já 22 deles fizeram parte do grupo controle, ou seja, não receberam 

nenhum tratamento com glicocorticoides. 

Resultado: Não foi encontrada nenhuma diferença na qualidade dos movimentos 

generalizados (GMs) entre os infantes que usaram dexametasona e os que usaram 

hidrocortisona até a idade analisada. O grupo que recebeu hidrocortisona também 

não apresentou nenhuma diferença comparado ao grupo controle. Contudo, o grupo 

tratado com dexametasona apresentou diferenças estatisticamente significativas em 

relação ao grupo controle quanto a qualidade dos movimentos generalizados (GMs). 

Aos três meses os bebês que receberam hidrocortisona tiveram uma pontuação 

média motora maior que os bebês tratados com dexametasona, visto que neste 

grupo essa pontuação também foi menor no primeiro dia de tratamento quando 
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comparada a sua pontuação antes do tratamento. Já no grupo controle essa 

pontuação se manteve maior em comparação aos dois outros grupos. 

Conclusão: Neste estudo verificou-se que o funcionamento neurológico aos três 

meses de idade é melhor em crianças tratadas com hidrocortisona (HC) do que em 

recém-nascidos tratados com dexametasona (DXM). Por isso, sugere-se que para o 

tratamentos de infantes com risco de Displasia Broncopulmonar a terapia com 

hidrocortisona seja preferida em detrimento da terapia com dexametasona. 

Artigo 3: MIZOBUCHI, M.; IWATANI, S.; SAKAI, H.; YOSHIMOTO, S.; NAKAO, H.; 

Effect of hydrocortisone therapy on severe leaky lung syndrome in ventilated preterm 

infants. Pediatrics international. v.54, p.639-645, 2012. 

Objetivo: Determinar a incidência e os fatores de risco da Síndrome Pulmonar Grave 

(SPG), Severe Leaky Lung Syndrome (sLLS), que seria um edema pulmonar 

persistente caracterizado por excessiva secreção traqueal e resistência à terapia 

com surfactante, em recém nascidos com baixíssima idade gestacional que 

necessitam de suporte ventilatório; além de avaliar os efeitos da terapia com 

hidrocortisona (HC) para SPG em relação ao volume do Flúido de Aspiração 

Traqueal (FAT) o e os níveis de β2-microglobulina nesse flúido. 

Desenho do estudo: Estudo piloto observacional prospectivo. 

Cenário: Centro perinatal do Kobe Children's Hospital Perinatal Center durante um 

período de 19 meses, entre Dezembro de 2008 e Julho de 2010. 

Participantes: Bebês recém-nascidos com menos de 28 semanas, necessitando de 

intubação e suporte ventilatório tendo mais de 7 dias de vida. 

Exposição: A terapia com Hidrocortisona foi indicada para infantes diagnosticados 

com Síndrome Pulmonar Grave e começou com uma dose inicial de 4mg/kg/dia que 

durou por 2 a 3 semanas segundo o seguinte esquema: 4mg/kg por 2 dias, 

2mg/kg/dia por 2 a 4 dias e 1mg/kg/dia por 1 a 2 semanas. As mudanças diárias do 

volume do Fluido de Aspiração Traqueal (FAT) foram avaliadas através de um 

sistema de pontuação FAT. Os níveis de β2-microglobulina no FAT, um indicador de 

vazamento capilar, foram medidos ao nascer, com 7 dias de nascidos, antes e 

quatro dias após o início da terapia com hidrocortisona (HC). 
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Resultado: Das 54 crianças que participaram do estudo, 24 (44%) foram 

diagnosticados com Síndrome Pulmonar Grave (SPG) sendo que 17 delas (71%) 

iniciaram tratamento com hidrocortisona em, aproximadamente, 17 dias de nascidos. 

Após o início da terapia volume do FAT e FiO2 reduziram significativamente, 

apresentando resultados entre 5 e 7 dias após o tratamento comparados com 

resultados anteriores a terapia. Os níveis de β2-microglobulina e IL-6 no FAT tiveram 

redução significativa após o 4º dia de tratamento. Não houveram relatos de efeitos 

adversos como hiperglicemia, hipertensão, sangramento ou perfuração intestinal 

durante a terapia com hidrocortisona. 

Conclusão: A incidência de Síndrome Pulmonar Grave (SPG), conforme definido 

neste estudo, foi de 44% em recém-nascidos com baixa idade gestacional que 

necessitam de suporte ventilatório por mais de uma semana. Também foi mostrado 

neste trabalho que a terapia com hidrocortisona (HC), efetivamente, reduziu o 

volume do Fluido de Aspiração Traqueal (FAT), o suporte ventilatório e os níveis de 

β2-microglobulina, sugerindo a supressão do aumento da permeabilidade dos 

capilares pulmonares em crianças com SPG. Esses resultados sugerem que a 

terapia com hidrocortisona é eficaz no tratamento da SPG, podendo reduzir o 

desenvolvimento da Displasia Broncopulmonar. 

Artigo 4: NEEDELMAN, H.; HOSKAPPAL, A.; ROBERTS, H.; EVANS, M.; 

BODENSTEINER, J. B.; The effect of hydrocortisone on neurodevelopmental 

outcome in premature infants less than 29 week's gestation. J. Child. Neurol. v.25, 

n.4, p.448-452, 2010. 

Objetivo: Avaliar o efeito da hidrocortisona sobre a evolução do desenvolvimento 

durante os primeiros 2 anos de vida em prematuros com menos de 28 semanas de 

gestação. 

Desenho do estudo: Estudo observacional retrospectivo 

Cenário: Consulta ao banco de dados clínico dos recém-nascidos da Unidade de 

Terapia Intensiva Nível III do Children's Hospital of Omaha. 

Participantes: Durante o período de 1993 a 2005, 576 crianças foram internadas na 

Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, com idade gestacional <28 semanas porém, 

350 foram excluídas por fazerem uso de dexametasona. Das 226 restantes, 80 
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receberam terapia com hidrocortisona e 146 não receberam nenhuma terapia com 

glicocorticóides. Destes pacientes, 22 (27%) e 38 (26%) morreram em cada grupo 

respectivamente. No entando, somente 94 pacientes preencheram os critérios de 

inclusão e foram analizados. 

Exposição: Estes pacientes foram convidados a participar de uma clínica de 

acompanhamento do desenvolvimento neurológico composta por um pediatra de 

desenvolvimento/comportamento, um psicólogo, um terapeuta ocupacional e um 

fisioterapeuta. Em cada visita, os pacientes foram pesados, medidos e avaliados 

pelo pediatra que após avaliação decidia sobre a possibilidade de encaminhar o 

paciente para serviços de intervenção precoce. A escala de visitas acontecia aos 6 

meses, 16 meses e 2 anos de nascidos e somente os pacientes que foram 

observados pelo menos na primeira visita é que foram eleitos para o estudo. Desses 

58 pacientes que receberam hidrocortisona, 20 não foram observados na clínica, 

enquanto 38 foram observados por pelo menos uma vez, sendo incluídos no estudo. 

Dos 94 pacientes analizados, 56 não foram expostos à hidrocortisona ao passo que, 

38 deles tiveram uma exposição média de 3,5 dias, com uma variação de 1 a 80 

dias. 

Resultado: Desses 94 pacientes estudados, 40% daqueles que receberam  

corticosteróides foram encaminhados para serviços de intervenção precoce em 

comparação com os 25% que foram encaminhados para estes serviços, e não 

receberam hidrocortisona, durante os primeiros 6 meses. O grupo de pacientes que 

receberam hidrocortisona, era constituido pelas crianças de menor idade gestacional 

(26,4 ± 1,3 semanas versos 27,5 ± 0,6 semanas, p <0,05) e de menor peso ao 

nascer (935 ± 205g versos 1095 ± 189g, p <0,05). Além disso, aqueles que 

receberam hidrocortisona formam uma população com maior risco de deficiência do 

desenvolvimento neurológico em detrimento de uma população de recém-nascidos 

que não recebeu corticóide baseado na longa permanencia dentro  da Unidade de 

Terapia Intensiva (80,7 ± 24,1 dias versos 56,9 ± 18,6 dias, p <0,05), mais dias em 

ventilação mecânica (32,2 ± 17,5 dias versos 12,5 ± 11,5 dias, p <0,05), e uma maior 

probabilidade de uma hemorragia intraventricular grau 3 ou 4 (24% versos 8%, p 

=0,05) para os 92 cujos dados de ultrassom estavam disponíveis. Os pacientes que 

não receberam hidrocortisona apresentaram uma taxa de desenvolvimento mental 

maior que a dos pacientes que fizeram uso deste corticóide por 8 ou mais dias (96,2 
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± 8,9 versus 87,8 ± 17,3). Contudo, essa taxa não se manteve significativamente 

diferente comparando os dois grupos anteriores ao grupo de paciente que fez uso de 

hidrocortisona por 1 a 7 dias (95,0 ± 7,2). 

Conclusão: Mesmo que a hidrocortisona fosse utilizada em crianças com maiores 

chances para um prognóstico ruim, o seu uso, a menos que prolongado por mais de 

7 dias, não apresentou resultados associados com um desenvolvimento ruim ou 

aumento da taxa de encaminhamento para a intervenção precoce estatisticamente 

relevante. Ou seja, um tratamento de curta duração com hidrocortisona em recém-

nascidos prematuros doentes não parece ter um efeito deletério na evolução do 

desenvolvimento. 

Artigo 5: DOYLE, L. W.; EHRENKRANZ, R. A.; HALLIDAY, H. L.; Postnatal 

hydrocortisone for preventing or treating bronchopulmonary dysplasia in preterm 

infants: a systematic review. Neonatology. v.98, p.111-117, 2010. 

Objetivo: Determinar se o uso de hidrocortisona pós-natal é útil para prevenir ou 

tratar a displasia broncopulmonar (DBP) em recém-nascidos prematuros. 

Desenho do estudo: Revisão sistemática com meta-análise. 

Cenário: Foram procurados Ensaios Clínicos Randomizados (ECR) de terapia pós-

natal com hidrocortisona para prevenir ou tratar DBP durante o período de 1966 à 

março de 2009. 

Participantes: Oito Ensaios Clínicos Randomizados envolvendo um total de 880 

participantes foram elegíveis. 

Exposição: A maioria dos estudos envolviam baixo peso ao nascer ou recém-

nascidos prematuros com síndrome da angústia respiratória, Respiratory Distress 

Syndrome (RDS), dependentes de ventilação mecânica. Exceto o primeiro estudo 

relatado em 1972 onde a dose total de hidrocortisona foi de 30mg/kg no primeiro dia, 

os outros estudos apresentaram doses menores, variando de 5 a 15 mg/kg por 5 a 

15 dias. Os dados sobre os desfechos clínicos, incluindo mortalidade, DBP, morte ou 

complicações da DBP durante a internação primária, e os resultados a longo prazo 

foram resumidos e analisados utilizando RevMan. 
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Resultado: Em todos os ensaios o tratamento com hidrocortisona foi iniciado na 

primeira semana de vida e em alguns casos perdurou durante a segunda semana. 

Nenhum dos ensaios envolveu neonatos que estavam cronicamente dependentes 

de ventilador após a primeira semana de vida, com DBP estabelecida ou em 

evolução. Uma meta-análise dos estudos disponíveis demonstrou pouca evidência 

para um efeito direto da hidrocortisona sobre as taxas de DBP, mortalidade, o 

resultado combinado de DBP ou morte e paralisia cerebral ou morte. Hidrocortisona 

nas doses usadas nestes oito estudos tinham poucos efeitos benéficos ou 

prejudiciais; a notável exceção foi um aumento na perfuração gastrointestinal. 

Conclusão: O uso de hidrocortisona pós-parto nas doses e esquemas utilizados nos 

relatórios dos ensaios apresenta poucos efeitos benéficos e não pode ser 

recomendada para a prevenção da DBP. Ainda não existem estudos randomizados 

suficientes que fundamentem o uso de hidrocortisona em crianças dependentes 

cronicamente de ventilação com DBP estabelecida ou em evolução. Contudo, 

também existem poucas evidências sobre os efeitos prejudiciais da hidrocortisona 

inclusive sobre a taxa de paralisia cerebral. 

Artigo 6: COMMITTEE ON FETUS AND NEWBORN; Postnatal corticosteroids to 

prevent or treat bronchopulmonary dysplasia. Pediatrics. v.126, n.4, p.800-808, 

2010. 

Objetivo: O objetivo desta resised statement é rever os dados publicados desde a 

declaração política da Academia Americana de Pediatria (AAP) sobre o uso de 

corticosteróides pós-natal para a prevenção ou tratamento de Doença Pulmonar 

Crônica (DPC) em prematuros - AAP 2002 e reavaliar recomendações anteriores 

para o uso da terapia de glicocorticóides em vista de novas informações. 

Desenho do estudo: Revisão (declaração revisada). 

Cenário: Documentos relevantes publicados entre 2002 e 2010 sobre a prevenção e 

o tratamento da DBP em recém-nascidos prematuros com o intúito de juntar 

informações para uma revisão com novas informações. 

Participantes: Levantamento de Ensaio Clínicos Randomizados (ECR) e Estudos de 

Coorte de 2002 a 2010. 
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Exposição: Os estudos que tiveram como foco a utilização de dexametasona e/ou 

hidrocortisona em recém-nascidos prematudos a fim de tratar ou prevenir Doença 

Pulmonar Crônica, dentre elas a Displasia Broncobulmonar. 

Resultado: Altas doses de dexametasona, aproximadamente 0,5 mg/kg por dia, tem 

mostrado reduzir a incidência de DBP, porém tem sido associadas com numerosos 

efeitos adversos de curto e de longo prazo, incluindo o comprometimento do 

neurodesenvolvimento. Atualmente não existe uma base para postular que altas 

doses diárias conferem um benefício terapêutico adicional sobre a terapia com 

baixas doses. Contudo, baixas doses de dexametasona, menores que 0,2 mg por 

dia, podem facilitar a extubação e diminuir a incidência de efeitos adversos de curto 

e longo prazo observados com doses mais elevadas do mesmo medicamento. No 

entanto, são necessários novos ECR suficientemente desenhados para avaliar os 

efeitos da terapia de baixas doses de dexametasona sobre as taxas de 

sobrevivência sem DBP, assim como em outros resultados a curto e longo prazo. 

 A terapia com baixas doses de hidrocortisona, 1 mg/kg/dia, dado nas 

primeiras 2 semanas de vida pode aumentar as taxas de sobrevivência sem DBP, 

principalmente para bebês nascidos em um ambiente de inflamação pré-natal, sem 

afetar adversamente o desenvolvimento neurológico. No entanto, os médicos devem 

estar atentos a um possível caso de aumento no risco de perfuração intestinal 

associado ao tratamento concomitante com inibidores da síntese de 

prostaglandinas. Novos ECR motivados pela detecção de efeitos sobre o 

desenvolvimento neurológico e os avanços das estratégias de tratamento que 

reduzam a incidência de perfuração intestinal, são interessantes. A necessidade 

desses estudos pode ser comprovada pela descrição do trabalho de Hitzert e 

colaboradores. 

 Todavia, as doses mais elevadas de hidrocortisona, de 3 a 6 mg/kg por dia, 

instituídas após a primeira semana de vida do recém-nascido não apresentaram 

melhoras nas taxas de sobrevivência sem DBP em qualquer ECR. Por isso, são 

necessários novos ECR com o intúito de avaliar o efeito desta terapia com doses 

maiores a curto e longo prazo. 

Conclusão: A DBP continua sendo uma grande causa de morbidade de crianças 

extremamente prematuras e está consistentemente associada com efeitos adversos 
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a longo prazo, incluindo o neurodesenvolvimento infantil. Novos ECR com 

glicocorticóides usados no pós-natal são necessários para otimizar o tratamento e 

melhorar os resultados para essas crianças. Aqueles que projetam realizar tais 

ensaios no futuro devem tentar minimizar o uso de glicocorticóides em forma de 

ensaio clínico aberto (open-label), o que tem confundido a análise da maioria dos 

estudos anteriores, e devem incluir a avaliação pulmonar a longo prazo e os 

resultados do desenvolvimento neurológico. Segue abaixo as recomendações da 

Academia Americana de Pediatria. 

Dexametasona em altas doses (aproximadamente 0,5 mg/kg/dia) → na ausência de 

resultados de Ensaios Clínicos Randomizados mostrando melhores resultados a 

curto e longo prazo, a terapia com dexametasona em alta dose não pode ser 

recomendada.  

Dexametasona em baixa dose (˂ 0,2 mg/kg/dia) → não há provas suficientes para 

fazer uma recomendação em relação ao tratamento com dexametasona em baixas 

doses.  

Hidrocortisona em baixas doses (1 mg/kg/dia) → o tratamento com hidrocortisona 

precoce pode ser benéfica em uma população específica de pacientes; no entanto, 

não há evidências suficientes para recomendar o seu uso para todas as crianças em 

risco de DBP.  

Hidrocortisona em altas doses (3-6 mg/kg/dia) → dados existentes são insuficientes 

para fazer uma recomendação em relação ao tratamento com altas doses de 

hidrocortisona. 

Artigo 7: BENDERS, M. J. N. L.; GROENENDAAL, F.; VAN BEL, F.; HA VINH, R.; 

DUBOIS, J.; LAZEYRAS, F.; WARFIELD, S. K.; HÜPPI, P. S.; DE VRIES, L. S.; 

Brain development of the preterm neonate after neonatal hydrocortisone treatment 

for chronic lung disease. Pediatr Res. v.66, n.5, p.555-559, 2009. 

Objetivo: Avaliação do desenvolvimento cerebral em recém nascidos prematuros, 

que receberam hidrocortisona neonatal para Doença Pulmonar Crônica (DPC) e os 

que não receberam este medicamento. 

Desenho do estudo: Estudo observacional prospectivo. 
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Cenário: Wilhelmina Children's Hospital. 

Participantes: Trinta e oito recém-nascidos prematuros, onde  N=19 receberam 

hidrocortisona e N=19 não receberam gilocorticóides (grupo controle) foram 

pareados por idade gestacional ao nascimento. A idade gestacional e o peso ao 

nascimento do grupo tratado com hidrocortisona e o grupo controle foram 

respectivamente 27,0 ± 1,4 semanas versos 27,6 ± 1,1 semanas (p = NS) e 826 ± 

173 gramas versos 1017 ± 202 gramas, (p ˂ 0,05). As crianças foram estudadas na 

idade equivalente. 

Exposição: A hidrocortisona foi iniciada com uma dose de 5 mg/kg/dia durante 1 

semana, seguido de uma redução gradual ao longo do curso de três semanas (3,75; 

2,5 e 1,25 mg/kg/dia respectivamente). 

Resultado: Os bebês tratados com hidrocortisona tinham dificuldade respiratória 

mais severa que os do grupo controle. A necessidade de utilização de surfactantes e 

o período de ventilação mecânica também foram maiores no grupo que utilizou a 

hidrocortisona (18 versus 8 infantes, p < 0,001 e 19 versus 3 dias, p < 0,001 

respectivamente).  Contudo, não houve diferenças nos volumes de tecido cerebral 

entre os dois grupos medidos em termo (idade entre 0 e 27 dias). 

Conclusão: Nesse pequeno grupo de recém-nascidos prematuros não foi encontrado 

nenhum efeito adverso da hidrocortisona sobre o crescimento cerebral medidos em 

termo. Atualmente o uso de terapia com glicocorticóides deve ser restrito a 

condições clínicas excepcionais. Contudo, quando esta terapia for considerada, a 

hidrocortisona deve ser o corticóide mais seguro em comparação a dexametasona. 

Artigo 8: DE VRIES, W. B.; KAREMAKER, R.; MOOY, N. F.; STRENGERS, J. L. M.; 

KEMPERMAN, H.; BAERTS, W.; VEEN, S.; VISSER, G. H. A.; HEIJNEN, C. J.; VAN 

BEL, F.; Cardiovascular follow-up at school age after perinatal glucocorticoid 

exposure in prematurely born children. Arch Pediatr Adolesc Med. v.162, n.8, p.738-

744, 2008. 

Objetivo: Estudar se a terapia com glicocorticoides, pré-natal ou neonatal, para 

reduzir a incidência e gravidade da doença pulmonar crônica em prematuros está 

associada a efeitos adversos cardíacos a longo prazo e hipertensão. 
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Desenho do estudo: Estudo de coorte retrospectivo (combinado) / retrospective 

matched-cohort study. 

Cenário: Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) dos seguintes hospitais 

holandeses: University Medical Center Utrecht/Wilhelmina Children’s Hospital, 

Leiden University Medical Center, Free University Medical Center Amsterdam, e 

Isala Clinics Zwolle. 

Participantes: 193 crianças com idade entre 7 e 10 anos, que nasceram prematuras 

entre 2 de dezembro de 1993 e 15 de setembro de 1997. 

Exposição: A UTIN do University Medical Center Utrecht/Wilhelmina Children’s 

Hospital  utiliza a terapia com hidrocortisona em neonatos exclusivamente para 

prevenir ou reduzir a incidência dos agravos da Doença Crônica Pulmonar iniciando 

com uma dose de 5mg/kg/dia diminuindo para 1mg/kg/dia até 22 dias. Os outros 

hospitais usam dexametasona para este mesmo propósito com uma dose inicial de 

0,5mg/kg/dia diminuindo para 0,1mg/kg/dia até 21 dias. Portanto o grupo tratado 

com hidrocortisona (N=51) foi composto por infantes nascidos com <32 semanas 

provenientes da UTIN do University Medical Center Utrecht/Wilhelmina Children’s 

Hospital, já o grupo tratado com dexametasona (N=48) foram recrutados dos 3 

outros hospitais. O grupo que recebeu betametasona (N=51) no pré-natal materno e 

o grupo controle (N=43), que não recebeu glicocorticóide em nenhum dos dois 

períodos, foram recrutados através das 4 UTIN dos hospitais participantes.  

Resultado: Todas as crianças avaliadas nasceram prematuras e estavam entre 7 e 

10 anos durante o estudo. Foi avaliada a frequência cardíaca, pressão sanguínea,  

marcadores bioquímicos para a expansão ventricular, espessura média íntima das 

caróticas, a função sistólica ou diastólica do ventrículo esquerdo. Não foi encontrada 

nenhuma diferença significativa entre os grupos analisados. 

Conclusão:  A administração de dexametasona e hidrocortisona em neonatos e o 

tratamento com betametasona no período pré-natal em crianças que nasceram 

prematuras não apresentou efeitos adversos sobre a freqüência cardíaca, pressão 

sanguínea, função cardíaca, espessura média íntima das carótidas, a função 

sistólica ou diastólica do ventrículo esquerdo e marcadores bioquímicos cardíacos 

para a função ventricular na idade de 7 a 10 anos. 
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 Embora nenhuma diferença tenha sido encontrada na pressão sanguínea e 

nas funções cardiovasculares nas crianças em idade escolar tratadas com 

glicocorticoides no período pré-natal e neonatal, um acompanhamento 

cardiovascular é aconselhável pois, disfunções cardiovasculares podem aparecer 

somente anos mais tarde. 

 


