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Resumo 

 

INTRODUÇÃO: As taxas de prematuridade vêm aumentando cada vez mais em todo o 

mundo e apesar dos avanços da medicina, que determinaram aumento da sobrevivência destes 

pacientes, muitos apresentam morbidade, causada por acometimento do sistema nervoso 

central, sendo a hemorragia intracraniana (HIC) perinatal a mais comum, principalmente nos 

de idade gestacional abaixo de 32 semanas e peso menor que 1000g. O exame de escolha para 

seu diagnóstico perinatal é a ultrassonografia transfontanela (USTF). O local mais comumente 

acometido é a matriz germinativa. Quando estes pacientes atingem a idade escolar, o método 

de escolha para sua avaliação é a ressonância magnética do crânio (RMC). OBJETIVO: 

investigar se há presença de lesões cerebrais sequelares, através da RMC, em pacientes em 

idade escolar que foram prematuros e tiveram hemorragia intracraniana perinatal 

diagnosticada pela ultrassonografia transfontanela. MATERIAL E MÉTODOS: foram 

realizadas RMC em 22 pacientes escolares que nasceram prematuramente na maternidade do 

Hospital Universitário Antônio Pedro, sendo que 15 apresentaram HIC perinatal (grupo HIC) 

e sete apresentaram ultrassonografia transfontanela perinatal normal (grupo Controle). Foram 

analisadas as RMC destes pacientes, relacionando-as aos dados da USTF perinatal e as 

variáveis relacionadas às intercorrências maternas durante a gravidez, dados do parto e 

intercorrências pós-natais dos prematuros, comparando-se os dois grupos. Foi utilizado o teste 

de Kolmogorov-Smirnov para avaliação da distribuição dos dados e empregou-se o teste t-

Student para as variáveis quantitativas e qui-quadrado para as qualitativas. Calculou-se a 

razão de chances de ocorrer alteração à RMC e o índice de kappa para a discrepância entre os 

laudos dos radiologistas. RESULTADOS: Todos os escolares do grupo controle apresentaram 

RMC normal. Dos 15 pacientes do grupo HIC, seis (40%) tiveram alteração no exame de 

RMC na idade escolar, sendo dois (13,3%) com alteração ventricular isolada e quatro (26,7%) 

com alteração ventricular associada à parenquimatosa. Sessenta porcento dos pacientes do 

grupo HIC apresentaram RMC normal. Os pacientes que tiveram HIC perinatal apresentaram 

maior chance (OR = 10,2) de apresentar alteração ventricular e de apresentar lesão 

parenquimatosa (OR = 5,8). A infecção urinária na gestação estava mais associada ao grupo 

que apresentou HIC (p = 0,020). CONCLUSÕES: Entre os fatores demográficos estudados 

não foram abservadas associações com a ocorrência de HIC. A infecção urinária materna na 

gestação mostrou-se como um fator associado à HIC.  As alterações detectadas à RM 

craniana, dilatação e assimetria ventricular e assimetria associada à alteração parenquimatosa, 

sugerem alterações morfológicas isoladas, que não constituem comprometimento neurológico 

detectável ao exame físico na idade escolar.   

 

Palavras-chave: prematuridade, hemorragia intracraniana, ressonância magnética, escolar 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Abstract 

 

INTRODUCTION: Preterm birth rates have been increasing worldwide and in spite of the 

advances in medicine, which determined increase in the survival of these patients, many of 

them have high morbidity, caused by central nervous system involvement, being the most 

common perinatal intracranial hemorrhage, particularly in gestational age below 32 weeks 

and weight less than 1000 g. The choice method to perinatal diagnosis is transfontanelar (TF) 

ultrasound . When these patients reach school age, the method of choice for the evaluation is 

the magnetic resonance (MRI) of the brain. OBJECTIVE: to investigate if there is sequelar 

brain injury in patients of school age who have had perinatal intracranial hemorrhage (ICH) at 

transfontanelar ultrasound. MATERIAL AND METHODS: were performed brain MRI in 22 

patients who were preterm infants from Hospital Universitário Antonio Pedro maternity of 

wich 15 presented perinatal intracranial hemorrhage (ICH group) and seven presented normal 

perinatal transfontanelar ultrasound (control group). The brain MRI exams of these patients 

were analysed, relating them to perinatal TF ultrasound and to maternal and postnatal 

newborn complications, comparing the two groups. Kolmogorov-Smirnov test was used to 

evaluate data distribution and t Student test was used for quantitative variables and Chi-square 

for qualitative ones.  It has been calculated the odds ratio for the magnetic resonance changes 

and kappa index for discrepancy between radiologists reports. RESULTS: the demographic 

variables studied aren’t associated with iCH group, but gestational urinary tract infection was 

associated (p = 0,020). All patients in the control group showed normal brain MRI. Of the 15 

patients who presented perinatal ICH, six (40%) had changes in brain RMI at school period, 

of which two (13,3%) had isolated ventricular change and four (26,7%) had ventricular 

change associated with parenchymal injury. There was no ventricular asymmetry in control 

group. Sixty percent of ICH had no changes in brain magnetic resonance. Patients who have 

had perinatal ICH has 10.2 times more chances to present ventricular changes at brain MRI 

and 5.8 times more chances of parenchymal changes. CONCLUSIONS: the results are in line 

with those of the literature in relation to gestacional age, Apgar, birth weight and ICH grades. 

The brain MRI change suggests isolated morphological alterations, which are not related with 

neurological impairment at school age. 

 

key words: preterm, perinatal intracranial hemorrhage, brain magnetic resonance, scholarship 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

Segundo dados mais recentes da Organização Mundial de Saúde1, estima-se que a 

cada ano 15 milhões de bebês nasçam prematuramente no mundo, ou seja, um em cada dez 

nascimentos; e esta estatística vem aumentando em praticamente todos os países que possuem 

dados epidemiológicos confiáveis. Dos 65 países que apresentam dados confiáveis, apenas 

três não tiveram aumento nas taxas de prematuridade nos últimos 20 anos. 

 

Apesar de 60% dos nascimentos prematuros ocorrerem em países subdesenvolvidos, 

notadamente África e Sul da Ásia1, isto é um problema global, atingindo uma taxa de até 9% 

em países desenvolvidos. Nos países subdesenvolvidos, isso pode ser explicado 

principalmente pela falta de acesso a programas de planejamento familiar e assistência pré-

natal adequada e, em países desenvolvidos, entre outras coisas, pela melhoria nos métodos de 

avaliação, aumento da idade materna e problemas de saúde materna subjacentes, como 

diabetes e hipertensão, aumento nos tratamentos para infertilidade, aumentando a taxa de 

gravidez múltipla e aumento da taxa de cesarianas realizadas antes da gravidez a termo2.  

 

Segundo dados de 2010, dos dez países com maior número absoluto de nascidos 

prematuros, a Índia é o primeiro com aproximadamente 3,5 milhões; os Estados Unidos da 

América é o sexto com 517 mil e o Brasil é o décimo, com cerca de 279 mil. Em relação às 

taxas de nascimento prematuro por cada 100 nascidos vivos, o primeiro é Malawi, com 18,1 e 

o décimo é a Mauritânia com 15,42.  

 

No Brasil, a taxa de partos prematuros para cada 100 nascidos vivos subiu de 4,8% em 

1998 para 6,8% em 2002 e para 11,7% em 2010, segundo o SINASC. As regiões mais 

desenvolvidas, Sul e Sudeste, são as que apresentam maiores taxas de prematuridade, 12 e 

12,5 % respectivamente, seguidos pela região Centro-Oeste, com 11,5%, Nordeste com 10,9% 

e Norte, com 10,8%3. 
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É considerado prematuro, pela Organização Mundial de Saúde1, todo recém-nascido 

vivo antes de ter completado 37 semanas de gestação. A prematuridade é a maior causa de 

mortalidade neonatal no mundo e a segunda entre as crianças menores de cinco anos, 

perdendo apenas para a pneumonia. A taxa de sobrevida destes pacientes varia muito nos 

diversos países, desde aproximadamente 100% dos prematuros com 32 semanas nos países 

desenvolvidos até cerca de 50% de sobrevida nos países subdesenvolvidos. No entanto, apesar 

de terem sobrevivido, muitos destes recém-nascidos apresentam deficiências no decorrer de 

suas vidas, como principalmente as de aprendizado e problemas visuais e auditivos, que estão 

relacionadas ao comprometimento do sistema nervoso central, causados em grande parte por 

hemorragia intracraniana no período perinatal4. 
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2 - JUSTIFICATIVA 

 

O reduzido número de trabalhos na literatura investigando a existência de alteração 

cerebral diagnosticável à ressonância magnética de crânio em pacientes escolares que 

nasceram prematuramente e tiveram hemorragia intracraniana, foi o que motivou a realização 

desse estudo, pois os relatos de acompanhamento por imagem a longo prazo destes pacientes 

são escassos. 
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3 - REVISÃO DA LITERATURA 

 

Os avanços na medicina pré-natal e a melhoria dos cuidados intensivos neonatais 

aumentaram muito a sobrevivência dos bebês prematuros, principalmente os prematuros 

extremos com baixo peso ao nascer (<1500g) e os nascidos entre 22 e 25 semanas de 

gestação. Apesar desse aumento na sobrevivência, a incidência de incapacidade nestes 

pacientes não diminuiu proporcionalmente e as maiores morbidades neste grupo estão 

relacionadas a anormalidades do neurodesenvolvimento e comportamento5-7.  

Uma das principais causas atribuídas a essas anormalidades é a hemorragia 

intracraniana perinatal, que é a lesão mais comum do sistema nervoso central destes recém-

nascidos prematuros, especialmente os de baixo peso (<1000g) ou com idade gestacional 

menor que 32 semanas.  Ela ocorre em 20 a 25 % dos prematuros que nascem antes das 30 

semanas ou pesando menos que 1500 gramas. Alguns trabalhos têm avaliado e monitorado 

possíveis fatores de risco para hemorragia intracraniana diferentes do baixo peso e idade 

gestacional, no intuito de reduzir a sua incidência8. 

 

3.1 Fisiopatologia da hemorragia intracraniana no recém nascido prematuro 

 

O local mais comumente acometido pela hemorragia intracraniana no recém-nascido 

prematuro é a matriz germinal, podendo ocorrer na região subependimária (HSE), 

intraventricular (HIV) ou intraparenquimatosa (HIP)9.  

 

Durante o desenvolvimento fetal a matriz germinal é um sitio de proliferação 

neuronal, onde os neuroblastos se dividem e migram para o parênquima cerebral. No início da 

gestação, ela forma toda a parede do sistema ventricular. Por volta da vigésima semana de 

gestação, a proliferação neuronal está completa, no entanto a proliferação de células gliais 

ainda está ocorrendo. A matriz germinal dá suporte à divisão dos glioblastos e a diferenciação 

dos elementos gliais até a trigésima segunda semana de gestação. Além disso, a matriz 
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germinal é rica em mitocôndrias, muito sensível à isquemias. É irrigada por um leito vascular 

frágil e rico, composto por vasos imaturos e que apresentam apenas uma camada endotelial, 

ou seja, pouco suporte de sustentação (membranas gliais, tecido muscular elástico e glia)9. 

Outro problema é que o recém-nascido prematuro apresenta uma deficiência na 

autorregulação do fluxo cerebral, ficando susceptível a uma grande variação do fluxo 

sanguíneo em situações de asfixia ou hipercapnia perinatais, predispondo à hemorragia nos 

casos de estresse, como os que ocorrem nos períodos peri e pós natais10. Por volta de 24 

semanas de gestação, a matriz germinativa persiste apenas sobre a cabeça do núcleo caudado 

e em menor escala sobre o corpo do caudado. Esta regressão acontece até a quadragésima 

semana, quando a matriz deixa de existir e a rede vascular imatura já foi remodelada para 

constituir padrões vasculares adultos9. 

 

Dependendo do grau e da localização, pode deixar sequelas irreversíveis, se tornando 

um problema de saúde pública, tanto no que se refere aos gastos imediatos com esse paciente 

quanto no seu acompanhamento.  

 

A importância do screening destes pacientes prematuros através da ultrassonografia 

transfontanela (USTF) é sustentada pela observação de que neste grupo, recém-nascidos que 

apresentavam anormalidades cerebrais ao exame, normalmente eram assintomáticos e 

raramente apresentavam sintomas neurológicos, como convulsões4. 

 

O desenvolvimento neurológico destes pacientes e a existência ou não de sequelas 

dependem de vários fatores tais como o grau e a localização da hemorragia, a presença ou não 

de outras lesões associadas, o tratamento instituído e a sequela estrutural encefálica, e sua 

possível regeneração4. Sabidamente, alguns tipos específicos de hemorragia intracraniana têm 

maior potencial para deixar sequelas neurológicas, como os de graus III e IV, e as principais 

causas de evolução desfavorável nestes pacientes estão relacionadas com a presença de 

hidrocefalia e com a extensão parenquimatosa da lesão. As complicações da HSE e da HIV 

são a hidrocefalia obstrutiva intraventricular (forames de Monro ou aqueduto de Sylvius) e a 

hidrocefalia obstrutiva extraventricular (granulações aracnoides) e as complicações da HIP 

são áreas permanentes de lesão cerebral que podem apresentar necrose e cistos9. 
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Apesar de não haver tratamento específico para a hemorragia intracraniana, a não ser o 

controle clínico destes pacientes, seu diagnóstico é muito importante tanto no que se refere às 

terapias de reabilitação instituídas quanto no aconselhamento familiar para o seu seguimento4. 

 

3.2 Diagnóstico por Imagem 

 

O diagnóstico perinatal de HIC é feito principalmente através da USTF, que é um 

método de escolha por ser de baixo custo econômico, de fácil acesso e realização, podendo ser 

realizado à beira do leito nas unidades de terapia intensiva. É inócuo, pois não emite radiação 

ionizante. Além disso, ele pode ser repetido várias vezes, sem necessidade de sedação do 

paciente. A desvantagem da USTF é que este método apresenta menor sensibilidade e 

especificidade para lesões intraparenquimatosas, notadamente isquêmicas, quando comparada 

com a tomografia computadorizada e a ressonância magnética. No entanto, estes métodos são 

mais caros e requerem deslocamento para o Serviço de Radiologia e na maioria das vezes, 

sedação do paciente para que o exame tenha boa qualidade técnica11. 

 

Em revisão da Academia Americana de Neurologia, a USTF apresenta nível de 

evidência B (provavelmente útil em pacientes selecionados) em recém-nascidos prematuros 

com menos de 30 semanas12. Por outro lado, uma grande desvantagem deste método é a maior 

variabilidade interobservador. Além disso, a USTF pode ser usada no acompanhamento destes 

pacientes que apresentaram hemorragia intracraniana, avaliando-se a progressão da 

hidrocefalia e da encefalomalácea periventricular e no diagnóstico diferencial de outras lesões 

encefálicas, como malformações congênitas e lesões tumorais12. 

 

Para a realização da USTF, recomenda-se o uso de um transdutor de 7,5 MHz, para 

obtenção da melhor resolução possível. O transdutor é posicionado na fontanela anterior para 

se obtenha uma boa janela acústica, evitando que o feixe sonoro passe pela calota craniana, e 

são realizadas varreduras no plano coronal, com o transdutor transversalmente à fontanela e 

no plano sagital, com o transdutor longitudinalmente à fontanela. Algumas variações de janela 

acústica podem ser usadas, como a fontanela posterior e o forame magno, principalmente para 

avaliação da fossa posterior e dos cornos posteriores dos ventrículos laterais e do canal 

espinhal. A fontanela anterior fica aberta até por volta dos 12 meses, mas raramente o exame 

é solicitado em pacientes com mais de seis meses e à medida que ela se fecha, a janela 
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acústica fica menor e mais difícil será o exame. É necessário que se coloque um gel de 

acoplamento acústico entre o transdutor e a pele do paciente, como em todo exame 

ultrassonográfico, lembrando-se sempre de pré aquecer o gel, principalmente nos pacientes 

prematuros extremos, para evitar a perda de calor corporal do paciente9. 

 

A hemorragia intracraniana pode ser classificada ultrassonograficamente em graus que 

variam entre I e IV pela escala de Papile13.  No grau I, mais leve, a hemorragia está limitada à 

matriz germinal, como uma hemorragia subependimária. No grau II, há extravasamento para o 

sistema ventricular sem hidrocefalia. Nos graus III e IV, mais graves, há dilatação do sistema 

ventricular e hemorragia intraparenquimatosa, respectivamente. Há ainda outras formas de 

classificação da HIC, mas a descrição anatômica da lesão cerebral normalmente é mais 

importante que a classificação9. 

 

As hemorragias subependimárias (HSE) agudas são visibilizadas ao exame 

ultrassonográfico como massas homogêneas de ecogenicidade moderada a alta. Com o 

envelhecimento do hematoma o coágulo vai ficando menos ecogênico, com centro 

hipoecóico. Seu acompanhamento pode ser feito até 6 semanas, com a retração do coágulo, 

necrose e resolução total da hemorragia ou surgimento de um cisto subependimário (figuras 

1A,1B,1C)9. 

 

 

 

 

Figura 1: HSE. Imagem coronal (A) e sagital (B) mostrando hematoma ecogênico no sulco 

caudotalâmico (setas). C, evolução da hemorragia a cisto subependimário. Fonte: RUMACK et al., 2012. 
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As hemorragias intraventriculares (HIV) aparecem à ultrassonografia como um 

material hiperecogênico que enche parte do sistema ventricular ou todo um ventrículo, quando 

o coágulo preenche e se molda a este. O ventrículo pode ser obscurecido pelo coágulo, pela 

ocupação total da sua luz, sendo difícil a definição do plexo coroide, que por vezes aparece 

assimetricamente espessado. Com amadurecimento do coágulo, este se torna mais 

hipoecogênico, com centro anecóico, facilitando sua diferenciação do plexo coroide. Uma 

ventriculite química pode ocorrer em resposta à presença de sangue no líquido 

cefalorraquiano, causando um espessamento no revestimento subependimário do ventrículo. 

Exames de controle devem ser realizados para se diagnosticar a presença ou não de 

hidrocefalia9 (figuras 2A e 2B, 3A e 3B, 4A e 4B)9. 

 

           

Figura 2: HIV. Imagem coronal (A) mostrando hematoma ocupando uma porção do ventrículo lateral e 

sagital (B) mostrando hematoma se moldando as porções temporal e occipital do ventrículo lateral. Não há 

dilatação ventricular. Fonte: RUMACK et al., 2012. 

 

 

           

Figura 3: HIV com hidrocefalia. Imagem coronal (A) mostrando hematoma ocupando parcialmente os 

ventrículos laterais associado à hidrocefalia e sagital (B) mostrando hematoma em reabsorção parcial com 

persistência da hidrocefalia.Fonte: RUMACK et al., 2012. 
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Figura 4: HIV associada à hidrocefalia e à ventriculite. Imagem coronal (A) e sagital (B) mostrando 

hematomas intraventriculares, hidrocefalia e espessamento e aumento da ecogenicidade subependimário (setas 

brancas). Fonte: RUMACK et al., 2012. 

  

As hemorragias intraparenquimatosas (HIP) se localizam normalmente nos lobos 

frontais ou parietais, por estenderem-se frequentemente da camada subependimária do sulco 

caudotalâmico. Alguns estudos sugerem que a HIP seja causada por infarto venoso 

hemorrágico secundário a uma grande hemorragia subependimária que comprime as veias 

subependimárias. A HIP aparece na fase aguda como uma massa ecogênica se estendendo 

pelo parênquima. Com a retração do coágulo, as margens formam um halo ecogênico com 

centro anecóico. Pode haver necrose com formação de área de encefalomalácea, que caso se 

comunique com o ventrículo, forma uma área de porencefalia (figuras 5A e 5B, 6A e 6 B)9. 

 

 

       

Figura 5: HIP. Imagens coronais (A e B), mostrando hemorragias intraventriculares com extensão 

parenquimatosa na região parietal esquerda. Fonte: RUMACK et al., 2012. 
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Figura 6: Evolução da HIP. Imagens coronais (A) mostrando absorção da hemorragia com centro 

hipoecóico e halo ecogênico e (B), porencefalia. C, imagem sagital com áreas de encefalomalácea.   Fonte: 

RUMACK et al., 2012 

 

Resumidamente, é um método de imagem que se baseia na interação de um forte 

campo eletromagnético produzido pelo aparelho com os prótons de hidrogênio do tecido 

humano, enviando pulsos de radiofrequência e depois os captando com uma bobina ou antena. 

Esse sinal depois de captado é processado e convertido numa imagem diagnóstica. Tem 

excelente diferenciação entre substância branca e substância cinzenta encefálica e avalia a 

presença de focos de depósito de material de degradação da hemoglobina, possibilitando 

diagnósticos mais acurados.  

 

Na idade escolar, a ultrassonografia transfontanela não pode ser usada, pois as 

fontanelas já estão fechadas e a tomografia computadorizada, apesar de também apresentar 

boa resolução espacial, emite radiação ionizante (RX). Os exames de ressonância magnética 

são um pouco mais demorados que os outros dois métodos, levando cerca de 15 minutos para 

sua realização, no entanto, devido à idade escolar dos pacientes, normalmente não é 

necessário realizar a sedação para fazer o exame. 

 

No exame de ressonância magnética pode-se avaliar a dimensão do sistema ventricular 

com um todo, a presença ou não de hidrocefalia, e as assimetrias ventriculares causadas pela 

HIV. Além disso, são avaliadas as sequelas de lesões intraparenquimatosas decorrentes da 

HIP, como resíduos da degradação da hemoglobina, áreas de gliose, encefalomalácea ou 

porencefalia. Os resíduos de degradação da hemoglobina são visibilizados na ressonância de 

crânio preferencialmente na sequência de susceptibilidade magnética como focos de ausência 

de sinal. As áreas de gliose se manifestam como aumento de sinal nas sequências FLAIR e 

T2, podendo não ter expressão ou ter baixo sinal no T114.  
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Após revisão bibliográfica, percebeu-se que o acompanhamento por método de 

imagem destes pacientes era feito por um período muito curto de tempo, normalmente até a 

idade pré-escolar, o que em grande parte dos casos era muito precoce para uma avaliação 

definitiva do estado real do encéfalo, visto que sua maturação completa só ocorre próximo à 

adolescência. Além disso, embora grande parte dos estudos nos últimos anos tenha 

demonstrado queda na incidência de hemorragia intracraniana, com menores números de 

lesões parenquimatosas, a prevalência de incapacidade nos sobreviventes permanece 

desproporcionalmente alta4. 
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4 - OBJETIVOS 

 

4.1 Geral 

 

 Investigar a existência de lesões cerebrais diagnosticadas pelo exame de 

ressonância magnética de crânio em pacientes em idade escolar, que nasceram prematuros e 

que tiveram algum grau de hemorragia intracraniana ao nascer. 

 

4.2 Específicos 

 

 Caracterizar os grupos estudados quanto às variáveis demográficas e perinatais. 

 Topografar e descrever as lesões encontradas na ressonância magnética de 

crânio e relacioná-las com a ultrassonografia transfontanela realizada ao nascimento.  
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5 - MATERIAL E MÉTODOS 

 

5.1 Tipo de estudo 

 

Estudo analítico, transversal, descritivo, tipo caso controle, realizado no Hospital 

Antônio Pedro (HUAP), no período de julho de 2014 a junho de 2015.  

 

5.2 Critérios de inclusão e divisão dos grupos 

 

Foram incluídas crianças em idade escolar, que nasceram prematuramente na 

maternidade do HUAP entre janeiro de 2006 e dezembro de 2008 e apresentaram hemorragia 

intracraniana perinatal diagnosticada por ultrassonografia transfontanela, na primeira semana 

de vida, e foram acompanhadas no ambulatório de seguimento ao recém-nascido de alto risco 

e constituíram o “grupo HIC”. Foram incluídas para grupo controle, crianças que nasceram 

prematuras no período supracitado, mas que apresentavam ultrassonografia transfontanela 

perinatal sem sinais de sangramento e constituíram o “grupo controle”. 

 

5.3 Critérios de Exclusão 

 

 Pacientes que não apresentavam dados da ultrassonografia transfontanela no prontuário ou 

apresentavam dados incompletos ou discordantes. 

 Pacientes que apresentaram qualquer problema neurológico durante a infância, não 

relacionado à hemorragia intracraniana perinatal. 

 Crianças que não conseguiram realizar o exame de ressonância magnética por medo ou 

que o exame tenha ficado de má qualidade técnica por artefatos de movimento do 

paciente. 
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5.4 Levantamento dos dados 

 

Os dados foram levantados a partir de busca ativa nos registros dos arquivos do 

Ambulatório de Seguimento de Recém-Nascido de Risco do Hospital Universitário Antônio 

Pedro e colocados em uma lista que incluía o nome do paciente, data de nascimento, nome da 

mãe e número do prontuário, após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa local.  

 

Foi realizada análise minuciosa destes prontuários e os dados foram coletados através 

de um formulário específico (apêndice 1), com as seguintes variáveis: intercorrências 

maternas durante a gravidez, tipo de parto, idade gestacional, peso ao nascimento, índice de 

Apgar no 1º e 5º minutos, tempo de permanência hospitalar e intercorrências do recém-

nascido no período pós-natal (sepse, tempo de ventilação mecânica, presença ou não de 

hemorragia intracraniana, icterícia e doença da membrana hialina).   

 

Os exames de ultrassonografia transfontanela avaliados no estudo estavam descritos 

no prontuário, com a caracterização da lesão pela sua localização, aspecto de imagem e grau 

de HIC. Alguns apresentavam fotos impressas do momento do exame em papel específico de 

ultrassonografia.   

 

Os responsáveis pelos pacientes relacionados foram contatados, orientados quanto à 

pesquisa e foi solicitada sua presença para realização da ressonância magnética do crânio no 

Serviço de Radiologia e Diagnóstico por Imagem do HUAP. Foi informado que o transporte e 

alimentação seriam custeados pelo pesquisador. 

 

5.5 Orientações pré-exame de ressonância magnética craniana 

 

Os exames de RM foram marcados no horário de preferência do paciente, adequando à 

agenda do Serviço de Radiologia.  

 

Após a sua chegada ao HUAP os pacientes recebiam todas as orientações a respeito da 

pesquisa e da realização do exame de ressonância magnética, era aplicado ao responsável pelo 

paciente o TCLE (apêndice 2) e o questionário com orientações a respeito da realização do 

exame de RM (apêndice 3). 
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5.6 Exame de ressonância magnética craniana 

 

Todos os exames foram feitos no aparelho GE® 1,5 Tesla, com bobina dedicada para 

crânio, com as sequências anatômicas e funcionais axiais T1, T2, FLAIR e SWI, sagital T1 e 

coronal T2, seguindo protocolos de realização de RM de crânio em pacientes 

pediátricos14,15,16.  

 

As imagens foram enviadas para um servidor computadorizado e avaliadas em tempos 

distintos, por dois radiologistas do Serviço de Radiologia do HUAP, que não participavam do 

estudo e não tinham dados a respeito dos laudos de USTF perinatal. Os laudos dos exames 

foram descritivos, com avaliação do parênquima cerebral e sistema ventricular. Foi aplicado o 

índice de kappa para avaliação da discrepância entre o laudo dos dois radiologistas. 

 

Os exames que estavam alterados foram divididos de acordo com a localização da 

alteração (parênquima cerebral ou sistema ventricular) e o tipo da lesão (assimetria 

ventricular, dilatação ventricular, gliose ou resíduo de hemoglobina). 

 

 

5.7 Tratamento estatístico dos dados 

 

Todos os dados foram tabulados no Excel® e foi usado o programa estatístico SPSS-

IBM v.18.0 para sua análise. Inicialmente utilizou-se o teste de Kolmogorov-Smirnov para 

avaliação do tipo de distribuição dos dados coletados. Empregou-se o teste t de Student para 

as variáveis quantitativas e o teste do qui-quadrado para as qualitativas.  Calculou-se o OR 

(razão de chance) de ocorrer alteração estrutural cerebral à RM no RN que apresentou HIC.   

O valor de kappa foi calculado para se avaliar a discrepância entre os resultados observados 

pelos dois radiologistas. 

 

5.8 Aprovação pelo conselho de ética em pesquisa 

 

Este estudo respeitou todos os quesitos que regem a resolução 196/96 sobre ética em 

pesquisa com serem humanos do Conselho Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), sendo 
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aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da Faculdade de Medicina da 

Universidade Federal Fluminense sob o parecer número CAAE: 24163114.0.0000.5243. 

Declara que não há nenhum conflito de interesses na realização deste trabalho. 
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6 – RESULTADOS 

 

Foram encontrados 80 pacientes na fase inicial da busca aos prontuários, 65 com 

hemorragia intracraniana e 15 sem hemorragia. Do total de 80 pacientes iniciais, 32 pacientes 

(40 %) foram localizados e aceitaram realizar a ressonância magnética.  Destes, 10 não 

conseguiram realizar o exame por algum tipo de problema, restando uma amostra final de 22 

pacientes, dos quais 15 que apresentaram hemorragia intracraniana perinatal (68,2%) e sete 

não (31,8%) (tabela 1).  

Tabela 1: Dados perinatais dos 22 pacientes da amostra estudada  

 

Variáveis qualitativas:  n (%) 

Tipo de Parto   

 Vaginal 03 (13,6%) 

 Cesariana 19 (86,4%) 

   

Intercorrências obstétricas 22 (100%) 

 HAS 14 (63,6%) 

 Infecção 11 (50,0%) 

 Diabetes 05 (22,7%) 

 Hemorragia vaginal 03 (13,6%) 

   

Uso de corticoide pré-natal 10 (45,4%) 

  

Sexo Feminino 13 (59,1%) 

 Masculino 09 (40,9%) 

   

HIC ao nascer Com 15 (68,2%)  

 Sem 07 (31,8%) 

   

Variáveis quantitativas:   

 Média±DP* IC (95%)† 

Índice de Apgar 1 6.32±2,36 5.27 a 7.36 

Índice de Apgar 5 8.10±1,69 7.34 a 8.84 

Idade gestacional (sem) 31.60±1,68 30.84 a 32.34 

Peso  (g) 1405.32±322,07 1262.52 a 1548.12 

Tempo hospitalização (dias) 37.69±20,55 28.57 a 46.80 

Idade (meses) 84.87±7,78 81.41 a 88.31 
*DP – desvio-padrão †IC – intervalo de confiança 

 



28 

 

 

 

6.1 Variáveis qualitativas pesquisadas com relação aos grupos estudados e à gravidez 

 

6.1.1 Tipo de parto 

 

Em relação ao tipo de parto dos recém-nascidos, obtivemos os seguintes resultados 

(figura 8 e tabelas 1 e 3 ): 19 nasceram de cesariana (86,4%) e três de parto vaginal (13,6%), 

não havendo diferença significativa entre eles (p = 1,000).  

 

 

 

 

6.1.2 Intercorrências gestacionais 

 

Todas as mães apresentaram pelo menos uma intercorrência durante a gestação que 

predispõe o parto prematuro, entre as quais 14 com DHEG (63,6%), 11 com infecção urinária, 

(50%), cinco com diabetes mellitus (22,7%) e três com hemorragia vaginal (13,6%) (figura 9).  

 

3 (13,6%)

19 (86,4%)

Figura 8: tipo de parto

Vaginal

Cesariana
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No grupo sem HIC, cinco gestantes (71,4%) tiveram DHEG e uma gestante apresentou 

hemorragia vaginal. Não se observou a ocorrência concomitante de qualquer outra 

intercorrência nesse grupo. No grupo com HIC, seis gestantes tiveram apenas uma única 

intercorrência não concomitante (ITU 4 casos e hipertensão arterial – 1 caso), outras cinco 

tiveram duas intercorrências (três gestantes com hipertensão arterial + diabetes, duas com ITU 

+ hipertensão arterial ou hemorragia vaginal; e três gestantes tinham três intercorrências 

concomitantemente (DHEG + diabetes gestacional + ITU) (tabela 2). 

Empregamos o teste exato de Fisher na procura da associação entre essas variáveis 

com a presença de HIC, o que não foi observado (tabela 3), com exceção da presença da 

infecção do trato urinário materno nas mães dos recém-nascidos que tiveram hemorragia 

intracraniana (p =0,020). 

 

 

Tabela 2 -  nº de intercorrências concomitantes por grupos 

 Sem HIC Com HIC 

DHEG somente 5 1 

HTV somente 1 - 

ITU somente - 4 

ITU + DHEG - 2 

ITU + HTV - 2 

DHEG + DIABETES - 3 

DHEG + HTV + DIABETES - 1 

DHEG + HTV + ITU - 3 

DHEG + DIABETES + ITU - 3 
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Intercorrências gestacionais

DHEG 14

Infecção urinária 11

DM 5

Hemorragia transvaginal 3

Figura 9: Intercorrências gestacionais
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6.1.3 Uso de corticoide pré-natal 

Dez gestantes fizeram uso de corticoide pré-natal (três no grupo sem HIC e sete no 

grupo com HIC), não havendo associação entre o uso de corticoide pré-natal e a presença de 

hemorragia intracraniana (p = 1,000) (tabela 3). 

 

6.2 Variáveis qualitativas pesquisadas com relação aos grupos estudados relativas ao 

recém-nascido 

 

6.2.1 Frequência dos casos com relação ao sexo 

 

Dos 22 pacientes submetidos ao exame de RM de crânio, 13 (59,1%) eram do sexo 

feminino, entre as quais 10 (76,9%) apresentaram hemorragia intracraniana perinatal e três 

não (23,1%) e nove eram do sexo masculino (40,9%), entre os quais cinco apresentaram 

hemorragia intracraniana perinatal (55,5%) e quatro não (44,5%) (p = 0,3) (figura 10 e tabelas 

1 e 3). 

 

 

 

6.2.2 Relação peso/Idade gestacional 

 

Quatro pacientes eram PIG (18,2%) e 18 eram AIG (81,8%) (tabela 2), e não 

mostraram associação com a presença de HIC (p = 1,000). 

 

 

Masculino

Feminino
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HIC
Sem HIC
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Figura10: Frequência dos casos do estudo com relação 

ao sexo

Masculino Feminino
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6.2.3 Morbidade neonatal 

 

Durante a internação, 20 destes pacientes apresentaram intercorrências no período pós-

natal, sendo que nove pacientes (40,9%) necessitaram de ventilação mecânica, 16 

apresentaram sepse confirmada ou presumida (72,7%), sete apresentaram icterícia 

necessitando de fototerapia (31,8%) e cinco apresentaram doença da membrana hialina com 

necessidade de surfactante (22,7%). Como pode ser verificado no quadro 3, nenhuma dessas 

variáveis estavam associadas à ocorrência de HIC no recém-nascido. (figura 11). 

 

 

 

 

6.2.4 Frequência dos casos de HIC com relação à sua gravidade 

 

Considerando-se somente os pacientes que apresentavam HIC (n=15), 33,3% 

apresentavam HIC I, 26,6% apresentavam HIC II, 20% apresentavam HIC III e 20% 

apresentavam HIC grau IV (figura 12). 

0 5 10 15 20

VM

Sepse

Icterícia

DMH

Número de pacientes

Figura 11: Intercorrências neonatais
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6.2.5 Idade gestacional ao nascer 

 

- Idade gestacional em semanas: pacientes nascidos entre 28 e 34 semanas de gestação, 

com média de 31,6±1,68 semanas e mediana de 32 semanas. 

Na tabela 4 podem ser encontradas as idades gestacionais dos grupos do estudo, que 

não se mostraram estatisticamente diferentes. 

 

6.2.6 Peso ao nascer 

 

Os pacientes pesavam entre 965 e 1875 gramas, com média de 1405,32 ± 322,7 g, e 

mediana de 1402,5 g, ao nascer  

Os pesos dos recém-nascidos dos grupos do estudo, que não se mostraram 

estatisticamente diferentes, encontram-se na tabela 4. 

 

6.2.7 Índice de Apgar 

 

O Índice de Apgar: no primeiro minuto variou de 1 a 9, com média de 6,32±2,36, 

mediana de 7 e no quinto minuto variando de 3 a 10, com média de 8,10±1,63, mediana de 9. 

Quando comparados os valores de Apgar entre os grupos de recém-nascidos, eles não 

se mostraram diferentes (tabela 4). 

 

 

 

33,3%

26,6%

20%

20%

Figura 12: Frequência HIC segundo grau
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6.2.8 Tempo de permanência hospitalar pós-natal 

 

Em relação aos dados de internação hospitalar, a permanência destas crianças 

 variou entre 12 e 111 dias, com média de 37,69±20,55 dias, mediana de 31 dias. Quando 

comparados por grupos, o tempo de internação não se mostrou diferente (tabela 4).  

 

6.2.9 Idade das crianças no momento da RM de crânio  

 

Em relação à idade das crianças do estudo no momento da realização da RM de crânio, 

compreendia pacientes entre 6 anos e 5 meses e 8 anos e 6 meses, com idade média de 7 anos, 

desvio padrão de 7 meses e mediana de 6 anos e 9 meses. Quando comparadas as idades de 

realização da RM de crânio entre os grupos, não foram observadas diferenças (tabela 4). 

 

6.2.10 Resultados da RM de crânio 

 

Considerando-se os resultados dos exames de ressonância magnética do crânio, dos 22 

pacientes submetidos ao exame (pacientes que tiveram HIC e grupo controle), 16 foram 

normais (72,8%) e seis apresentaram alguma alteração (27,2%), sendo dois com alteração 

ventricular isolada (9%) e quatro com alteração ventricular e parenquimatosa concomitante 

(18 %) (figura 13). 
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Levando-se em consideração somente os 15 pacientes que tiveram HIC perinatal, essa 

proporção aumenta, com 40% apresentando alteração, sendo 13,3% com alteração ventricular 

e 26,7% com alteração ventricular e parenquimatosa (figura 14 e apêndice 4). Nenhum 

paciente do estudo apresentou alteração parenquimatosa isolada sem alteração ventricular.  

 

 

 

Em relação aos pacientes que apresentavam alteração parenquimatosa, três 

apresentavam focos de gliose periventricular e um apresentava focos de resíduos de 

degradação da hemoglobina periventricular. Quanto às alterações ventriculares, cinco 

apresentavam assimetria ventricular e um apresentava dilatação simétrica dos ventrículos 

laterais (figura 15 e apêndice 4). 
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Figura 13: Achados na RM de crânio das crianças do estudo
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Figura 14: Achados na RM pacientes que tiveram HIC ao nascer
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6.3 Razão de chances do paciente com HIC apresentar alteração da RM de crânio 

 

Os recém-nascidos que tiveram HIC têm uma chance maior  de apresentar alteração 

ventricular que o grupo controle [OD = 10,26 (IC 95% = 0.49 a 212.76)] (p=0,1322). 

 

Com relação à presença de lesão parenquimatosa, o RN com HIC também tem uma 

chance maior de apresentá-la do que o grupo controle, [OD = 5,87 IC 95% 0,27 a 125,58)]  

(p=0,2575).  

 

6.4 Índice kappa dos laudos das RM 

 

O índice kappa obtido para se avaliar a discrepância entre os laudos das ressonâncias 

magnéticas de crânio dadas pelos dois radiologistas foi de 0,741 (p = 0,001), mostrando uma 

concordância substancial entre eles. 

Nas tabelas 3 e 4, respectivamente, são apresentados dados relativos às variáveis 

qualitativas e quantitativas nos grupos sem HIC e com HIC. 
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Figura 15: Tipos de alteração na RM
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Tabela 3: Variáveis qualitativas pesquisadas com relação aos grupos estudados 

 

Relativas à gestante: Sem HIC (n = 7) Com HIC (n = 15) p* 

    

Tipo de Parto 
Vaginal 01(14,3%) 02(13,3%) 

1,000 
Cesariana 06 (85,7%) 13 (86,7%) 

    

HAS 
S 05(71,4%) 09(60%) 

1,000 
N 02(28,6%) 06(40%) 

     

Infecção urinária 
S 00(0,0%) 09(60%) 

0,020 
N 07(100%) 06(40%) 

     

Diabetes 
S 00(0,0%) 04(26,7%) 

0,263 
N 07(100%) 11(73,3%) 

     

Hemorragia vaginal 
S 01(14,3%) 10(66,7%) 

0,07 
N 06(85,7%) 05(33,3%) 

 

Uso de corticoide pré-natal 
S 03(42,9%) 07(46,7%) 

1,00 
N 04(57,1%) 08(53,3%) 

 

Relativas ao recém-nascido: Sem HIC (n = 7) Com HIC (n = 15) p* 

Sexo do RN 
Feminino 03(42,9%) 10(66,7%) 

0,376 
Masculino 04(57,1%) 05(33,3%) 

     

PIG 01(14,3%) 03(20%) 
1,000 

AIG 06(85,7%) 12(80%) 

    

Ventilação S 01(14,3%) 08(53,3%) 
0,165 

mecânica N 06(85,7%) 07(46,7%) 

     

Sepse S 04(57,1%) 12(80%) 
0,334 

 N 03(42,9%) 03(20%) 

     

DMH 
S 02(28,6%) 03(20%) 

1,000 
N 05(71,4%) 12(80%) 

     

DBP 
S 00 (0,0%) 01(6,7%) 

1,000 
N 07(100%) 14(93,3%) 

     

Icterícia S 02(28,6%) 05(33,3%) 
0,1025 

 N 05(71,4%) 10(67,7%) 

     

PCA 
S 01(14,3%) 01(6,7%) 

1,000 
N 06(85,7%) 14(93,3%) 

     

HIC 

Grau 1 - 05 (33,3%) - 

Grau 2 - 04 (26,7%) - 

Grau 3 - 03 (20%) - 

Grau 4 - 03 (20%) - 

S = sim N = não 

*teste exato de Fisher 
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Tabela 4: Variáveis quantitativas pesquisadas com relação aos grupos de recém-nascidos estudados 

 

 Sem HIC (n = 7) Com HIC (n = 15) 

 Média ± DP† IC 95%‡ Média ± DP IC 95% p 

Índice de Apgar 1min 6,71 ± 1,5 5,3 a 8,1 6,1 ± 2,7 4,6 a 7,6 0,585 

Índice de Apgar 5min 8,29 ± 0,9 7,4 a 9,2 8,00 ± 1,9 6.9 a 9,1 0,717 

Id gestacional (sem) 31,86 ± 1,9 30,1 a 33,6 31,5 ± 4,6 30,6 a 32,4 0,624 

Peso  (g) 1398,86 ± 373,6 1053,3 a 1744,4 1408,3 ± 309,4 1237,0 a 1579,7 0,950 

Dias hospitalização 35,14 ± 15,5 20,8 a 49,4 38,9 ± 22,9 26.2 a 51,6 0,361 

Idade (anos)* 7,3 ± 0,5 6,6 a 8,0 7,0 ± 0,6 6,6 a 7,3 0,324 

*Idade em anos quando da realização da RM de crânio 

†DP = desvio-padrão 

‡IC = intervalo de confiança 
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7 – DISCUSSÃO 

 

A maioria dos trabalhos levantados relaciona o acompanhamento por imagem de 

crianças com hemorragia intracraniana somente no período da internação, como o realizado 

por Dyet et al17, 2006, ou nos trabalhos em que a avaliação se dava até a fase escolar ou 

adolescência, quando era realizada avaliação neuropsicológica e comportamental, e não por 

método de imagem, como o realizado por Luu et al.18, 2009, em que fazia avaliação 

comportamental dos pacientes aos 12 anos de idade. 

 

 Alguns trabalhos, como os realizados por Dyer et al.17, Ancel et al.19, 2006 e de 

O’Shea et al.20, 2008, fizeram avaliação, além da hemorragia intracraniana, de lesão de 

substância branca, tanto por ultrassonografia quanto por ressonância magnética perinatal, o 

que não foi o objetivo deste trabalho. Além disso, são poucos os trabalhos existentes na 

literatura, que comparam por método de imagem os pacientes prematuros que apresentaram 

HIC com pacientes prematuros sem HIC. 

 

Grande parte dos trabalhos existentes na literatura relaciona a ocorrência de HIC no 

período perinatal como tipo de parto, a idade gestacional e o escore de Apgar4,11,21,22,23. 

 

Nos trabalhos em que o tipo de parto foi descrito, como os de Brezan et al.4 e 

Shankaran et al21, 1996, a maior incidência de HIC estava relacionada ao parto vaginal, 

diferentemente deste estudo em que o parto cesáreo foi realizado em 86,4% dos casos. Isso se 

deve, provavelmente, ao tipo de atendimento obstétrico efetuado na maternidade do HUAP, 

onde a maioria absoluta é de gestantes de alto risco. 

No trabalho realizado por Shankaran et al., de 201422, houve redução do risco para 

hemorragia intracraniana nos pacientes em que as mães apresentaram hipertensão arterial 

durante a gestação e aumento do risco de hemorragia intracraniana nos pacientes que fizeram 
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uso de surfactante, diferente do observado neste estudo, em que não houve diferença 

estatística significativa entre os dois grupos em relação a estas variáveis.  

Em relação ao uso de corticosteroide antenatal, não houve diferença estatística entre os 

dois grupos no trabalho de Shankaran, 2014, assim como neste estudo22.  

Neste trabalho foi observado aumento na frequência de HIC nos pacientes cuja mãe 

apresentou infecção urinária perinatal, dado semelhante ao encontrado por Xu et al.23, em 

2012.  

Em relação à diabetes gestacional ou a hemorragia transvaginal, não houve diferenças 

significativas nos dois grupos do nosso estudo. Nos dados da literatura, essas duas variáveis 

são relacionadas com o aumento da incidência do parto prematuro e não com a presença de 

HIC, como no trabalho de Zhang et al24, 2011.  

No trabalho de Shapiro-Mendoza et al25., 2008, realizado com cerca de 400.000 

crianças, a hemorragia vaginal pré parto estava diretamente relacionada com o aumento da 

morbidade neonatal.   

 De acordo com a literatura, a incidência de HIC é maior nos pacientes masculinos, 

provavelmente pela maior demora na maturação da vascularização cerebral. Esses dados são 

corroborados por Brezan et al4., 2012, e Farage11, 2005, em que a maioria dos pacientes com 

HIC era do sexo masculino, 63% e 54%, respectivamente, diferentemente do presente 

trabalho, em que 66% dos pacientes eram do sexo feminino, embora estatisticamente não se 

tenha observado diferença. Acreditamos que, por tratar-se de uma amostra pequena, essa 

relação não tenha sido observada.  

A hipoxia perinatal é supostamente uma das maiores causadoras de HIC nos 

prematuros e a relação entre Apgar baixo no 1º e 5º minutos e o risco de desenvolver HIC já 

está bem documentada, como nos estudo realizados por Sarkar et al26., Berger et al22 e Brezan 

et al4. Este último autor, em seu estudo, observou que cerca de 41% dos pacientes com HIC 

apresentava índice de Apgar menor que 7 no primeiro minuto. Isso se confirma no estudo, em 

que os pacientes que apresentavam menores valores de Apgar no 1º minuto, apresentavam os 

maiores graus de HIC ao USTF, embora no 5º minuto o valor tenha sido superior a 7. É 

importante enfatizar a necessidade de se considerar o chamado “gold minute” como 
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importante momento, a fim de se afastar a influência da má assistência ao nascer com possível 

causa de desenvolvimento de hemorragia intracraniana.  

 

No presente estudo observou-se que cerca de 80% dos pacientes que apresentaram 

HIC, nasceram com 32 semanas ou menos de gestação e cerca de 60% pesavam menos de 

1500 g ao nascer, embora estatisticamente não houvesse diferença entre os prematuros do 

estudo. Estes dados estão de acordo com a maior parte da literatura, incluindo os trabalhos 

realizados por Brezan et al4., Linder et al28., Gleissner et al29 e Oh et al30., que afirmam que a 

incidência e a gravidade da HIC estão diretamente relacionadas tanto à idade gestacional 

quanto ao peso de nascimento. 

 

Farage et al11., em seu estudo com 50 pacientes com HIC, observou o maior percentual 

de pacientes com HIC grau I, com 52% dos casos, seguido pelo grau II, com 34% e graus III e 

IV, com 10% e 4%, respectivamente, ou seja, quanto menor o grau de hemorragia, maior seu 

percentual e vice versa, o que se assemelha aos resultados desse estudo. No entanto, 

proporcionalmente, foram observados mais pacientes com hemorragias grau II, III e IV, sem 

diferenças significativas entre os graus III e IV, achados mais próximos, porém 

percentualmente maiores do que o trabalho de Brezan et al4., com 40% grau I, 32,9% grau II, 

15,6% grau III e 11,3% grau IV. 

 

Neste estudo, entre os achados das ressonâncias magnéticas observadas nos escolares, 

um paciente apresentava dilatação ventricular associada a focos periventriculares de 

degradação da hemoglobina, como resultado da HIC grau III perinatal sofrida. Ao exame de 

USTF perinatal, este paciente apresentava hemorragia intraventricular associada à dilatação 

ventricular, sem extensão ao parênquima cerebral adjacente, justificando a dilatação 

ventricular à RM de crânio. Os focos de resíduos de sangramento periventriculares na RM 

podem ser justificados ou pela menor sensibilidade do USTF comparado à RM, como 

demonstrou Childs et al31., em seu trabalho, ou por pequenas áreas de infarto venoso 

periventricular, como descrito anteriormente neste trabalho.  

 

Os demais pacientes que mostraram alterações parenquimatosas na RM de crânio 

apresentavam discretos focos de gliose periventricular e apresentavam USTF perinatal com 

hemorragia graus I e II, o que não era esperado, pois nesses graus, não há relatos de extensão 
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parenquimatosa da hemorragia. Esses achados podem ser justificados, pois discretas 

alterações isquêmicas da substância branca podem não ser vistas ao USTF e sim na RM. Um 

trabalho desenvolvido por Debillon et al32., mostrou que o USTF tinha grande eficiência em 

detectar lesões severas da substância branca mas a RM era necessária para o diagnóstico das 

lesões menos severas. 

 

Um achado dos resultados que chamou atenção foi o número de pacientes com HIC 

que apresentava assimetria ventricular à RM. Esse achado, que muitas vezes é descrito como 

alteração constitucional rotineiramente, não foi encontrado nos pacientes do grupo controle e 

nem relatado na literatura, uma questão digna de posterior investigação. Esse achado de 

assimetria ventricular, quando descrito em exames realizados por outras causas, 

principalmente em tomografia computadorizada, deve suscitar ao pediatra uma investigação 

mais minuciosa por método de imagem, através da ressonância magnética, que é o método 

mais sensível e específico, principalmente para os pequenos focos de gliose e resíduos de 

sangramento, que quando estão presentes, indicam a presença de HIC ao nascimento. 

 

Por outro lado, um grande número de pacientes que apresentou HIC a USTF, não tinha 

nenhuma alteração à RM de crânio. Isso era esperado em pacientes que apresentaram HIC 

graus II e II, mais leves e que normalmente não deixam sequelas, conforme descrito 

anteriormente nesse estudo. No entanto, pacientes que apresentaram HIC graus III e IV, 

também apresentaram RM de crânio normal. Isso pode ser explicado por mecanismos 

adaptativos do cérebro em desenvolvimento e deve servir para estimular pesquisas a respeito 

deste tema, como sugeriu Ment et al33, em seu trabalho publicado no ano 2000. 
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8 – CONCLUSÕES 

 

Conclui-se que os resultados do estudo corroboram com aqueles da literatura em 

relação aos dados perinatais quanto ao peso ao nascimento, índice de Apgar, idade gestacional 

e grau de HIC. 

Em relação à comparação entre as variáveis dos grupos HIC e grupo controle, a 

presença de infecção do trato urinário foi a única variável que teve relação com a presença de 

HIC. 

Os achados de dilatação e assimetria ventricular e de lesão parenquimatosa sugerem 

alterações morfológicas isoladas que, apesar de serem observadas na idade escolar nos 

pacientes que tiveram hemorragia intracraniana perinatal, não constituem sinais de 

comprometimento neurológico detectável, embora tenham uma chance 10 e 6 vezes maior, 

respectivamente, de serem encontradas à RM de crânio.   
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APÊNDICES 

 

Apêndice 1: Formulário de coleta de dados em prontuário 

 

Prontuário:                                                              identificação: 

 

Responsável pela coleta: ______________________________ data: ____/___/___ 

Nome da criança: ____________________________________________________ 

Data de nasc.: __/___/___       idade: ________( em 2014) sexo:M     F     

Endereço: __________________________________________________________ 

___________________________________Telefone: ________________________ 

Nome da mãe/ responsável: ____________________________________________ 

INTERCORRÊNCIAS NO PRÉ-NATAL: 

(   ) HEMORRAGIA  (   ) HIPERTENSÃO (   ) DIABETES  (   ) TORCHS  qual(is)?____ 

Outras infecções? Quais? ________________________________ 

Drogas usadas durante a gravidez: _______________________________________ 

Tipo de parto:  (  ) vaginal    (  ) cesareo   TIPO DE GRAVIDEZ: (  ) única  (  ) dupla  

Idade gestacional: ________ semanas  

Peso ao nascimento: ___________   (   )PIG  (  ) AIG 

Índice de apgar:  1º min.: _____ 5º min.: _____   

 

PROBLEMAS NO PERÍODO NEONATAL: 

 

 

 

 Asfixia neonatal    DMH 

 Hemorragia intracraniana (HIC)  DBP 

 Graus: (   ) I    (   )  II   (   )  III   (   )  IV  PCA 

 Alterações na USTF  HPP (hipertensão pulmonar) 

 Icterícia grave  ROP 

 KERNICTERUS      Graus: (   ) I    (   )  II   (   )  III   (   )  IV 

 TORCHS | Qual(is)?   

 SEPSE   

 VM: tempo(em h):              FiO2máx:   

 Outras: 
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Apêndice 2: TCLE 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

1. Dados de identificação 

1.1 Título do Projeto: Avaliação por ressonância magnética de pacientes em idade escolar que 

nasceram prematuros e tiveram hemorragia intracraniana ao nascimento. 

1.2 Pesquisador responsável: Leandro Lopes Fernandes Alves 

1.3 Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense 

1.4 Telefones para contato: (21) 26123656 

Nome do voluntário: ___________________________________________________ 

Idade: _____________ anos                              R.G. __________________________ 

Responsável legal (quando for o caso): _____________________________________ 

R.G. Responsável legal: _________________________ 

 

O(A) Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “Avaliação por 

ressonância magnética de pacientes em idade escolar que nasceram prematuros e tiveram 

hemorragia intracraniana ao nascimento”, de responsabilidade do pesquisador Leandro Lopes 

Fernandes Alves. 

Gostaríamos de explicá-lo(a) que, como já é do conhecimento do senhor(a), o seu/sua filho(a), 

quando era recém-nascido, apresentou algum tipo de sangramento dentro do crânio, que foi 

visto na época por um exame chamado ultrassonografia transfontanela.  Muitas crianças 

quando apresentam esse problema quando bebês podem permanecer com alguma alteração no 

cérebro que poderá influenciar na sua saúde e no seu desempenho nos estudos, futuramente.  

Como nesse momento seu/sua filho(a) encontra-se em idade escolar, esta pesquisa terá como 

objetivo utilizar um exame moderno, chamado ressonância magnética cerebral, que permitirá 

saber se ainda existe alguma alteração ligada àquele sangramento dentro do crânio, que ele(a) 

apresentou quando era bebê. Esse exame que nós propomos realizar, ressonância magnética 

cerebral, não causa qualquer tipo de problema que se conheça para o paciente. Não dói e não 

requer a utilização de qualquer medicamento, não havendo, portanto, qualquer risco. Se 
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seu/sua filho(a) faz uso de algum medicamento ou faz algum tipo de tratamento não haverá 

necessidade de parar. E mais, gostaríamos de esclarecê-lo(a) que o/a senhor(a) responsável 

poderá se negar ou se retirar, a qualquer momento, dessa pesquisa, sem nenhum prejuízo para 

o/a senhor(a) e seu/sua filho(a). A participação é voluntária. Enfim, lembramos que os gastos 

com passagem e alimentação no dia da realização do exame serão por conta do responsável 

por esta pesquisa e que o exame de ressonância magnética cerebral, realizado uma única vez, 

será gratuito. Caso seja encontrada alguma alteração no exame de ressonância magnética por 

nós realizada, nos propomos, encaminhar seu/sua filho(a) aos especialistas da área pediátrica, 

neurológica e psicológica, dentro das limitações do HUAP. 

A participação de seu/sua filho(a) nesse estudo permitirá que possamos compreender melhor 

se uma criança que apresenta sangramento dentro do crânio, ao nascer, ainda apresenta ou não 

alterações que possam ser diagnosticadas na idade escolar. Isso auxiliará outras crianças que 

tenham apresentado o mesmo problema de sangramento dentro do crânio ao nascer, e 

permitirá que o médico indique logo o melhor tratamento para este caso. 

Aproveitamos para lembrar que todos os dados obtidos nessa pesquisa terão completo sigilo e 

serão usados apenas para realização de trabalhos em revistas científicas médicas. 

Eu, _____________________________________, RG nº______________________, 

responsável legal por ____________________________ declaro ter sido informado(a) e 

concordo com a  participação do meu/minha filho(a), como voluntário(a), no projeto de 

pesquisa acima descrito. 

Niterói, _____ de ____________ de _______ 

 

_____________________________________________ 

Nome e assinatura do paciente ou seu responsável legal 

____________________________________ 

Testemunha 

________________________________________________ 

Nome e assinatura do responsável por obter o consentimento 

_____________________________________ 

Testemunha 
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Apêndice 3: Questionário para realização de RM 

 

  Questionário para realização de ressonância magnética: 

 

O exame de ressonância magnética se baseia em fenômenos físicos que não são prejudiciais a 

saúde. Entretanto, devido ao elevado campo magnético envolvido, o sistema da ressonância 

magnética pode movimentar peças metálicas ou comprometer o funcionamento de aparelhos 

eletrônicos. Para garantirmos a total segurança do paciente e do seu acompanhante durante a 

realização do exame, é necessário que você responda atentamente e com precisão o 

questionário abaixo. Fique a vontade para fazer perguntas ou questionar qualquer item abaixo. 

Nome do paciente:_____________________________________________ 

Data de nascimento:____________________________________________ 

Sexo:  (   ) masculino   (   ) feminino 

1. Por favor, indique se o paciente é portador de algum dos itens a seguir: 

Marcapasso ou válvulas cardíacas?                                    ( )sim   não( ) 

Grampos cirúrgicos, clipes ou suturas metálicas?             ( )sim   não( ) 

Algum tipo de implante ou prótese?                                  ( )sim   não( ) 

Filtros de vasos sanguíneos ou bombas de infusão?         ( )sim   não( ) 

Fragmentos metálicos ou corpos estranhos?                      ( )sim   não( ) 

Pinos, parafusos, garra, fio ou placa nos ossos?                ( )sim   não( ) 

Para opções sim, favor especificar: _____________________________ 

__________________________________________________________ 

2. O paciente já foi submetido a algum tipo de cirurgia?    ( )sim   não( ) 

 Se sim, favor indicar o tipo de cirurgia e a data aproximada: _________ 

____________________________________________________________ 

3. O paciente já foi submetido a algum tipo de exame de imagem prévio? 

( )sim   não( ). Se sim, favor especificar:_____________________________ 

4. O paciente já teve algum ferimento causado por objetos metálicos ou algum corpo estranho 

(ex. Balas de revólver, estilhaços metálicos etc.)? 

( )sim   não( ). Se sim, favor especificar:_____________________________ 

6. O paciente está, atualmente, tomando algum tipo de medicação?_____ 

____________________________________________________________ 

7. O paciente é alérgico a alguma medicação? ______________________ 
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8. O paciente apresenta alguma doença além das mencionadas anteriormente? ______ 

______________________________________________________________________ 

 

 

Atesto que sou responsável pelo paciente ___________________________________e me 

responsabilizo pela veracidade das informações ora prestadas, livremente, segundo meu 

melhor conhecimento. 

Atesto, também, que eu li e compreendi o conteúdo deste formulário e tive a oportunidade de 

esclarecer minhas dúvidas com relação à informação contida no mesmo e com relação ao 

exame de RM. 

Autorizo a realização do exame de ressonância magnética do meu ______________ (grau de 

parentesco), ___________________________________________________ 

Assinatura do responsável legal: __________________________________________ 

Niterói, _____/______/______ 
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Apêndice 4: exames de imagem alterados 

 

Paciente 15: 

 

 

- Dilatação ventricular simétrica e focos de degradação da hemoglobina periventriculares 

(seta). Paciente apresentava HIC III ao USTF. 
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Paciente 16: 

 

 

- Assimetria ventricular (ventrículo lateral esquerdo maior quer o direito) e focos de gliose 

periventricular (setas). 

 

- HIC grau II: hemorragia subependimária (setas brancas) associada a presença de coágulos 

intraventriculares (setas vermelhas). 
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Paciente 11: 

 

 

- Assimetria ventricular sem alteração parenquimatosa (ventrículo lateral direito maior que o 

esquerdo). 

       

- HIC grau I: hemorragia subependimária (setas vermelhas) 


	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
	LEANDRO LOPES FERNANDES ALVES

	No trabalho realizado por Shankaran et al., de 201422, houve redução do risco para hemorragia intracraniana nos pacientes em que as mães apresentaram hipertensão arterial durante a gestação e aumento do risco de hemorragia intracraniana nos pacientes ...
	Em relação ao uso de corticosteroide antenatal, não houve diferença estatística entre os dois grupos no trabalho de Shankaran, 2014, assim como neste estudo22.
	Neste trabalho foi observado aumento na frequência de HIC nos pacientes cuja mãe apresentou infecção urinária perinatal, dado semelhante ao encontrado por Xu et al.23, em 2012.
	Em relação à diabetes gestacional ou a hemorragia transvaginal, não houve diferenças significativas nos dois grupos do nosso estudo. Nos dados da literatura, essas duas variáveis são relacionadas com o aumento da incidência do parto prematuro e não co...
	No trabalho de Shapiro-Mendoza et al25., 2008, realizado com cerca de 400.000 crianças, a hemorragia vaginal pré parto estava diretamente relacionada com o aumento da morbidade neonatal.
	1. What is a preterm baby? World Health Organization. Site: http://www.who.int/features/qa/preterm_babies/en/. Acessado em 10/09/2015.
	18. Luu TM, Ment LR, Schneider KC, Katz KH, Allan WC, Vohr BR. Lasting effects of preterm birth and neonatal brain hemorrhage at 12 years of age. Pediatrics 2009; 123(3):1037-44.
	21. Shankaran S, Bauer CR, Bain R, Wright LL, Zachary J. Prenatal and perinatal risk and protective factors for neonatal intracranial hemorrhage. National Institute of Child Health and Human Development Neonatal Research Network. Arch Pediatr Adolesc ...

