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Introdução: Recém-nascidos prematuros, sobretudo os prematuros extremos possuem alto risco para o 

desenvolvimento de hemorragia intracraniana (HIC), que constitui uma das mais importantes afecções perinatais, devido 

à sua gravidade, reduzindo a sobrevida de prematuros e levando a transtornos neurológicos. A fisiopatologia da 

hemorragia intracraniana é multifatorial e as evidências sobre os fatores associados a sua ocorrência, são controversas 

e conflitantes, dificultando a prevenção das hemorragias intracranianas.

Objetivos: Verificar quais fatores estão associados com a ocorrência de Hemorragia Intracraniana em neonatos 

prematuros que necessitaram de internação em unidade de terapia intensiva neonatal.

Métodos: Estudo aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade federal de Alfenas-MG sob parecer nº 

2.487.644 e CAAE 80841117.0.0000.5142. Estudo coorte observacional retrospectivo e analítico com prontuários dos 

neonatos prematuros com idade gestacional inferior a 34 semanas, que estiveram internados em UTI neonatal de 

janeiro de 2014 a junho de 2017. Na análise estatística foi realizada a correlação de Pearson e regressão logística, IC 

95% e valor de p<0,05. 

Resultados: Forram selecionados 150 neonatos, idade gestacional média de 30.3 semanas ± 2.9, peso médio de 1517.4 

g ± 597.9, destes 38% desenvolveram HIC. Houve correlação significativa quanto às variáveis neonatais baixa idade 

gestacional, baixo peso, muito baixo peso e baixo APGAR no 5º minuto e a idade materna (p=0.001, p=0.007, p=0.010, 

p=0.011, p=0.040 respectivamente). Das medicações estudadas houve correlação significativa para uso de drogas 

vasoativas e administração de surfactante exógeno (p=0.000 e p=0.002). Associou-se as comorbidades de síndrome do 

desconforto respiratório (SDR) severo e moderado (p=0.004), Sepse precoce presumida (p=0.046), icterícia (p=0.021), 

choque (p=0.001), anemia neonatal (p=0.001), persistência do canal arterial (p=0.000), plaquetopenia (p=0.000). Os 

procedimentos perinatais de intubação orotraqueal em sala de parto (p=0.011), o procedimento de aspiração traqueal 

nos primeiros dias de vida (p=0.000) e a utilização de ventilação mecânica invasiva (p=0.006) também se mostraram 

associados aos desfechos de HIC em neonatos prematuros.

Conclusões: A hemorragia intracraniana em neonatos prematuros esteve associada com variáveis neonatais, 

determinadas drogas, comorbidades e procedimentos. 



Descritores: Hemorragias Intracranianas, Recém-Nascido Prematuro, Hemorragia Intraventricular.


