




Nesta edição da Revista Tendências em 
Pediatria seguimos no caminho de informar o 
pediatra e o profissional de saúde infantil 
sobre estratégias de diagnóstico e tratamen-
to de problemas de saúde de crianças e ado-
lescentes. Foram escolhidos quatro temas de 
interesse do clínico que atua nos cenários 
ambulatorial e hospitalar. Para isso, convida-
mos profissionais de referência nos temas 
para trazer ao leitor as informações mais atu-
alizadas.
Abrimos este número com o artigo sobre 
diagnóstico e manejo clínico da deficiência 
de algumas vitaminas e oligoelementos 
essenciais, em todos os níveis de atenção à 
saúde, mas com foco principal nos pacientes 
gravemente doentes. Além das característi-
cas que determinam a biodisponibilidade dos 
micronutrientes, o destaque está nas seguin-
tes conclusões: 1 a suplementação em indiví-
duos saudáveis, sob forma medicamentosa, 
provavelmente não tem vantagem clínica em 
relação à oferta adequada provida por uma 
alimentação balanceada; 2 a suplementação 
é indicada quando há ingestão insuficiente, 
aumento do consumo por doença, perdas, 
má absorção intestinal e erros inatos do me-
tabolismo; 3 pacientes gravemente doentes 
devem receber micronutrientes em quanti-
dades pelo menos equivalentes às RDA 
(Ingestão Dietética Recomendada para indi-
víduos saudáveis) desde o início do suporte 
nutricional; 4 durante a inflamação sistêmica 
a concentração sérica da maioria dos micro-
nutrientes diminui transitoriamente, por isso 
deve-se levar em conta a história clínica, o 
inquérito alimentar, o estado nutricional, a 
existência de perdas e uma prova da intensi-
dade da resposta inflamatória sistêmica para 
se diagnosticar deficiência de micronutrien-
tes.

Na sequência, vem o artigo de sobre a doença 
renal crônica em crianças. O autor destaca a 
importância do diagnóstico precoce da pato-
logia de base, pois o diagnóstico tardio acar-
reta consequências devastadoras a saúde das 
crianças. A sugestão é a realização de rastrea-
mento compulsório de crianças com exames 
de urina ou, como alternativa, a aplicação de 
um escore baseado em dados clínicos para 
identificar precocemente crianças em risco. 
Parece não haver dúvidas que o uso de tais 
ferramentas possibilitaria o tratamento pre-
coce, a redução da velocidade de progressão 
da doença renal e, consequentemente, a 
melhor qualidade de vida das crianças.
O próximo artigo versa sobre uma importante 
doença metabólica, que é uma das repercus-
sões da obesidade em crianças e adolescen-
tes, mas também pode ser de origem primá-
ria (genética). Trata-se da dislipidemia, 
doença crônica não transmissível que acarre-
ta maior risco de morbimortalidade por doen-
ças cardiovasculares. Pouco aparente clinica-
mente, a dislipidemia deve ser pensada em 
grupos que apresentem fatores de risco. Um 
destaque é a necessidade de se realizar a tria-
gem universal para identificação precoce 
entre 9 e 11 anos de idade, por meio da coleta 
da fração Não-HDL colesterol (fração atero-
gênica do colesterol: LDLC e VLDC) sem 
necessidade de fazer jejum. Neste sentido, a 
autora oferece uma atualização completa do 
tema com ênfase no diagnóstico e tratamen-
to precoce, que, potencialmente, contribui 
para reduzir a gênese de arteriosclerose e o 
risco de doenças cardiovasculares em fase 
precoce da vida.
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Por último, este número trás uma atualização 
sobre o tratamento da síndrome do descon-
forto respiratório do recém-nascido dando 
ênfase às principais recomendações existen-
tes para o manejo clínico da doença, que 
inclui o tratamento pré-natal, a estabilização 
na sala de parto, o suporte ventilatório na uni-
dade neonatal, o uso do surfactante exógeno 
e terapias de suporte. A autora destacou três 
importantes ações: 1 o uso do corticosteroide 
antenatal como uma das medidas mais efeti-
vas de prevenção da doença; 2 o suporte ven-
tilatório não invasivo, que deve ser otimizado 
evitando-se a intubação e ventilação invasiva; 
3 a realização de terapia de reposição precoce 
com o surfactante exógeno por meio de mé-
todos menos invasivos, que se tornou a estra-
tégia mais recomendada para o tratamento, 
minimizando os agravos provocados pela 
doença.
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Esta revisão trata de conceitos atuais sobre 
diagnóstico e manuseio clínico da deficiência 
de algumas vitaminas e oligoelementos 
essenciais, em todos os níveis de atenção à 
saúde, mas com foco principal nos pacientes 
gravemente doentes. Os micronutrientes são 
essenciais no metabolismo intermediário e 
oxidativo, na transcrição genética e na regu-
lação hormonal. Sua absorção é variável em 
função da biodisponibilidade, que depende 
da forma química, composição da dieta, fato-
res intraluminais e da mucosa intestinal, e 
fatores sistêmicos que afetam a utilização do 
micronutriente, como o anabolismo. Em indi-
víduos saudáveis, suplementar micronutrien-
tes sob forma medicamentosa provavelmen-
te não tem vantagem clínica em relação à 
oferta adequada provida por uma alimenta-
ção balanceada. A suplementação é indicada 
nas situações que cursam com ingestão insu-
ficiente, aumento do consumo por doença, 
perdas, má absorção intestinal e erros inatos 
do metabolismo. Pacientes gravemente 
doentes devem receber micronutrientes em 
quantidades pelo menos equivalentes às 
RDA (Ingestão Dietética Recomendada para 
indivíduos saudáveis) desde o início do supor-
te nutricional ou maiores, a depender da pre-
sença de fatores de risco para deficiência. 
Durante a inflamação sistêmica a concentra-
ção sérica da maioria dos micronutrientes 
diminui transitoriamente. Para se diagnosti-
car deficiência de micronutrientes em 
pacientes nessa situação, deve-se, além da 
análise das concentrações no soro ou plasma, 
levar em conta a história clínica, o inquérito 
alimentar, o estado nutricional, a existência 
de perdas e uma prova da intensidade da 
resposta inflamatória sistêmica.

Palavras-Chave: Micronutrientes; Elementos 
traço; Desnutrição, Doenças graves; Unidade 
de terapia intensiva pediátrica.

Abstract
This review addresses current concepts on 
diagnosis and clinical management of defi-
ciency of some essential vitamins and trace 
elements at all levels of health care, but with 
the main focus on critically ill patients. Micro-
nutrients are essential in intermediary and 
oxidative metabolism, gene transcription, 
and hormone regulation. Its absorption varies 
depending on bioavailability, which depends 
on the chemical form, diet composition, 
intraluminal and intestinal mucosal factors, 
and systemic factors, such as anabolism. In 
healthy individuals, medical micronutrients 
supplementation probably has no clinical 
advantage over the adequate supply provi-
ded by a balanced diet. 
Supplementation is indicated in situations 
with insufficient intake, increased consump-
tion due to disease, losses, intestinal malab-
sorption, and inborn errors of metabolism. 
Critically ill patients should receive micronu-
trients in amounts at least equivalent to the 
RDA from the beginning of nutritional 
support or greater, depending on the presen-
ce of risk factors for deficiency.
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Pontos críticos em suporte nutricional 
e metabólico: vitaminas e oligoelementos
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During the systemic inflammatory response, 
the serum concentration of most micronu-
trients transiently decreases. To diagnose 
micronutrient deficiency in patients in this 
situation, one must, in addition to analyzing 
serum or plasma concentrations, take into 
account the clinical history, dietary survey, 
nutritional status, the existence of losses, and 
laboratory evidence of systemic inflamma-
tion.
Keywords: Micronutrients; Trace elements; 
Malnutrition, Critical illness; Intensive care 
unit, Pediatric.

Introdução
O termo micronutriente designa duas classes 
de componentes necessários ao organismo 
humano: as vitaminas e os oligoelementos. 
As vitaminas são substâncias orgânicas que 
devem ser providas pela dieta, por não serem 
sintetizadas ou terem taxa de síntese inade-
quada. Há exceções, como a vitamina D, que 
tem síntese endógena por ativação da luz 
solar, e as vitaminas K e biotina, sintetizadas 
pela flora bacteriana intestinal. Os oligoele-
mentos são minerais presentes nos tecidos 
vivos em quantidades diminutas. Entre eles, 
ferro, zinco, cobre, manganês, selênio, 
molibdênio, cobalto, cromo e iodo são 
considerados como essenciais para o organis-
mo humano. 
Atuando como cofatores ou parte integral de 
enzimas do metabolismo intermediário e do 
metabolismo oxidativo, os micronutrientes 
exercem papel vital nas funções teciduais. 
Integrando sistemas de eliminação de radi-
cais livres de oxigênio (cobre, zinco, selênio) 
ou reagindo diretamente com os radicais 
livres produzidos pelo metabolismo oxidativo 
(β caroteno, vitaminas C e) os micronutrientes 
protegem os tecidos da lesão oxidativa que 
lesa as membranas celulares e nucleares.1  

Os micronutrientes participam ainda da 
regulação hormonal, da modulação da trans-
crição genética, e como cofatores de enzimas 
na síntese proteica. 
As principais funções, efeitos da deficiência e 
fontes alimentares dos micronutrientes 
essenciais são mostradas nas tabelas I e II. 2-5
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Tabela I – Funções, efeitos da deficiência e fonte principais de oligoelementos

Função bioquímica

Síntese proteica
Enzimas
Diferenciação de tecidos

Zinco

Efeitos da deficiência Fontes  principais

Retardo de crescimento
Alopecia, rash cutâneo

Deficiência imune
Carne vermelha

Transporte e utilização 
de O2, síntese e reparo 
de DNA, produção de
neurotransmissores

Cofator de enzimas envolvidas 
na respiração celular e na 
proteção contra a lesão oxidativa,
sendo essencial para o 
funcionamento normal dos
sistemas hematopoiético, 
cardiovascular conjuntivo
/esquelético e nervoso
central

Ferro

Cobre

Anemia, déficit cognitivo Carne, peixe, feijão, 
soja, vegetais verdes

Osteopenia, fraturas
Anemia, neutropenia 

plaquetopenia
Mieloneuropatia

Carnes, frutos do mar 
Frutas oleaginosas, 

cereais

Selênio
Antioxidante, síntese e 
metabolismo dos 
hormônios tireoidianos 
Defesa imune 

Hipotireoidismo, 
miocardiopatia

Pseudoalbinismo
Maios risco de neoplasia

Cereais, peixe, carne

Manganês
Formação óssea e 
metabolismo
intermediário 

Muito raramente, baixo
peso ao nascer

Mineralização óssea 
irregular

Chá, cereais, vegetais 
verdes

Cromo Intolerância à glicose
Neuropatia periférica

Metabolismo 
de carboidratos

Levedura, carne, grãos

Molibdênio
Metabolismo de 
aminoácidos e de
purinas

Intolerância aos
aminoácidos sulfurados

Carne, vegetais

Iodo Componente dos
hormônios tireoidianos

Hipotireoidismo Leite, peixe, frutos 
do mar

Iodo Mineralização de 
ossos e dentes

Cáries dentárias
Água fluorada, chá 
preto Camarão, frutos
do mar

Adaptado de Shenkin A, Alwood MC. Trace elements and Vitamins in Adult Nutrition. In: Rombeau 
JL, Rollandelli RH (eds.). Parenteral Nutrition. Philadelphia: WB Saunders Company, pp. 60-79, 
2001.
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Tabela II – Funções, efeitos da deficiência e principais fontes de vitaminas

Função bioquímica

Acuidade visual
Crescimento e diferenciação
de tecidos Antioxidante (β caroteno)

Vitamina A

Efeitos da deficiência Fontes  principais

Xeroftalmia
Cegueira noturna
Alterações de pele e mucosas

Vegetais (cenoura, abóbora)
Óleo de peixe

Absorção intestinal de 
cálcio; Mineralização óssea; 
Sinalização celular; 
Diferenciação de macrófagos

Antioxidante

Vitamina D

Vitamina E

Raquitismo 
Deficiência imune

Óleos vegetais e de peixe 
Síntese pela pele

Anemia hemolítica Óleos vegetais

Vitamina K Coagulação 
Calcificação óssea

Distúrbios hemorrágicos Vegetais verdes,
 Óleos vegetais, fígado

Flora bacteriana intestinal

B1 (Tiamina)

Metabolismo de 
carboidratos
Síntese de ácidos 
graxos e nucleotídeos

Beribéri; Miocardiopatia; 
Neuropatia

Germes de cereais 
integrais Leveduras

B2 (Ribo�avina)
Lesões em lábios, 
língua e pele
Possível deficiência imune

Metabolismo oxidativo
Fígado, leite, 
ovos, vegetais

B6 (Piridoxina)
Metabolismo de 
aminoácidos

Anemia; Lesões de lábios 
e língua Síndrome do 
túnel do carpo

Fígado e Cereais 
integrais

Niacina Síntese de NAD/NADP Pelagra, rash cutâneo,
adinamia, diarreia

Carne, peixe, cereais, 
leveduras e triptofano

B12 Metabolismo do DNA
Anemia megaloblástica, 
Desmielinização de 
neurônios

Produtos de origem 
animal Leite

Adaptado de Shenkin A. Micronutrients. In: Enteral and tube feeding. Rombeau, JL and Rollandelli, 
RH (eds). WB Saunders Company, Philadelphia, 1997; 96-111.

Folato
Metabolismo de 
purina e pirimidinas

Anemia megaloblástica; 
Retardo de crescimento 
Pancitopenia; Metaplasia 
de brônquio e cólon; 
Defeitos do tubo neural 
no feto

Fígado e vegetais verdes

Biotina
Lipogênese e 
Gliconeogênese

Dermatite esfoliativa, 
alopecia

Maioria dos alimentos; 
Bactérias intestinais

Vitamina C
Síntese de colágeno;
Antioxidante; 
Absorção de ferro

Escorbuto; Retardo na
cicatrização de feridas

Frutas cítricas



A carência de micronutrientes é comum na primeira infância e acomete, em escala global, 
pelo menos metade das crianças menores de 5 anos.6 Pode resultar em disfunções orgânicas, 
atraso de crescimento, estresse oxidativo e retardo da cicatrização tecidual. Seus efeitos, 
inicialmente, não são tão óbvios em comparação aos dos macronutrientes. Os sinais clínicos 
podem demorar meses ou anos para se instalar, sendo comum os pacientes passarem por 
estágios de gravidade crescente até que ocorra a instalação franca do quadro clínico (Figura I). 
A deficiência subclínica pode ocorrer em indivíduos saudáveis com ingestão abaixo da reco-
mendada ou naqueles que, mesmo com ingestão adequada, tenham suas necessidades 
aumentadas em função de doença. 
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EFEITOS DA INGESTÃO INSUFICIENTE DE MICRONUTRIENTES

Atividade 
do processo
bioquímico
fisiológico

Atividade do processo
bioquímico fisiológico

Deficiência 
subclínica

Síndrome de 
deficiência clínica

Período de ingestão inadequada de micronutrientes

Figura I – Relação entre período de ingestão inadequada de micronutrientes e a atividade dos 
processos bioquímicos e fisiológicos.2 (Shenkin A. Micronutrients. In: Enteral and tube feeding. 
Rombeau, JL and Rollandelli, RH (eds). WB Saunders Company, Philadelphia, 1997; 96-111.



Efeito da doença sobre 
as necessidades de 
micronutrientes

O aumento das necessidades teciduais 
que ocorre durante as doenças pode 
causar deficiência de micronutrientes a 
despeito da ingestão ser adequada. Por 
exemplo, durante a síntese proteica para 
formar novos tecidos, como na cicatriza-
ção de lesões por queimaduras extensas, 
há maior risco de se desenvolver deficiên-
cias de zinco, cobre e selênio. Portanto, 
uma oferta adicional será necessária no 
período de anabolismo que se segue ao 
estado hipercatabólico. 

Além do aumento do consumo, as doen-
ças podem afetar o metabolismo dos 
micronutrientes por outros modos:

1 - Diminuição da ingestão por alimenta-
ção insuficiente, desbalanceada ou por 
doença;
  
2 - Má absorção e diminuição da superfície 
absortiva intestinal de vitaminas: insufici-
ência hepatobiliar, diarreia crônica, insufi-
ciência ou falência intestinal;  

3 - Perda de micronutrientes hidrossolú-
veis (por diarreia, sonda, fístula, diálise);

4 - Antibioticoterapia prolongada que, por 
alterar a flora bacteriana intestinal, diminui 
a síntese e a disponibilidade das vitaminas 
K e B7 (biotina). 
Há ainda certas situações que requerem 
atenção especial. Pacientes com falência 
intestinal que recebem nutrição parente-

ral exclusiva por tempo prolongado e sem 
selênio estão em risco de desenvolver hipoti-
reoidismo.7 Em crianças que recebem nutri-
ção parenteral prolongada em que a solução 
fixa de oligoelementos (que contem zinco, 
cobre, manganês e cromo) tenha sido sus-
pensa devido à colestase, deve-se monitorar 
as concentrações séricas de cobre e prescre-
ver uma formulação específica deste oligo-
elemento de acordo com suas necessidades 
individuais. Caso isso não seja possível, pode-
-se alternativamente reduzir a oferta da solu-
ção de oligoelementos para metade da dose 
habitual e monitorar o cobre sérico.8

Suplementação de 
micronutrientes

A suplementação de micronutrientes é indi-
cada nas situações que cursam com ingestão 
insuficiente, aumento do consumo por 
doença, perdas, má absorção intestinal e 
erros inatos do metabolismo. 
No contexto da saúde pública, a suplementa-
ção de vitamina A está associada à redução 
na morbidade e mortalidade em crianças de 
baixa renda (especialmente na Ásia, África e 
América Latina), provavelmente relacionada 
à diminuição da gravidade da diarreia e do 
sarampo.9 Estão em andamento ensaios clíni-
cos para testar o efeito da suplementação de 
vitamina A em reduzir a displasia broncopul-
monar em recém-nascidos.

10



Em um estudo recente em prematuros 
extremos concluiu-se que, embora a 
suplementação enteral de vitamina A na 
forma hidrossolúvel tenha aumentado as 
concentrações plasmáticas de retinol, não 
reduziu a gravidade da displasia bronco-
pulmonar.10 A suplementação de altas 
doses de vitamina C em pacientes adultos 
com sepse é possivelmente benéfica em 
reduzir a mortalidade e a disfunção orgâ-
nica, mas ainda estão em curso estudos 
para confirmar esses achados. 11, 12

Problemas da suplementação 
farmacológica desnecessária

Suplementos e alimentos fortificados são 
amplamente disponíveis no mercado, 
sendo o seu uso comum. Quando os fabri-
cantes acrescentam micronutrientes aos 
produtos alimentícios como um "valor 
agregado" para alegar benefícios à saúde, 
aumentam a publicidade e as vendas de 
produtos alimentícios fortificados. Entre-
tanto, aumentam também a probabilida-
de de fornecer aos consumidores quanti-
dades desnecessárias de algumas vitami-
nas e minerais. É o caso das vitaminas 
lipossolúveis, que tem estoques maiores, o 
que traz um risco potencial de toxicidade 
em caso ingestão excessiva. 
A ingestão de micronutrientes em quanti-
dades que excedem a RDA baseia-se na 
crença de um potencial benefício à saúde. 
Contudo, não está provado se a suplemen-
tação medicamentosa de vitaminas e de 
oligoelementos substitui uma alimenta-
ção adequada e um modo de vida saudá-
vel. Ao contrário, a ingestão seja excessiva 
traz risco potencial de toxicidade, como a 
hipervitaminose A e o excesso de iodo em 
crianças em locais onde há programas de 
suplementação. O uso de suplementos de 
zinco em doses elevadas, por sua vez, por 
diminuir a absorção de cobre, causa defici-
ência de cobre iatrogênica.13 Recomenda-
-se que os limites superiores definidos de 

ingestão para cada nutriente não sejam exce-
didos em programas de suplementação no 
contexto da saúde pública.14-15

Quantidades recomendadas 
na dieta

No Brasil, são adotadas as Dietary Reference 
Intakes (DRI)16, um conjunto de valores de 
ingestão de macro e micronutrientes elabo-
rado para as populações norte-americana e 
canadense que possibilita avaliar e planejar 
dietas de indivíduos e grupos de indivíduos 
saudáveis segundo faixa etária e sexo. As DRI 
permitem determinar a probabilidade de 
inadequação da ingestão habitual de um 
indivíduo e estimar se esta é insuficiente ou 
excessiva.  
Os principais componentes da DRI são: Esti-
mated Average Requirement (EAR), Recom-
mended Dietary Allowance (RDA), Adequate 
Intake (AI) e Tolerable Upper Intake Level (UL). 
A RDA expressa a ingestão diária de um 
nutriente necessária para atender as necessi-
dades de 97 a 98% dos indivíduos saudáveis 
por sexo e faixa etária, sendo usada para se 
planejar dietas para indivíduos saudáveis. 
Para se avaliar se a ingestão habitual de um 
nutriente na dieta de indivíduos e grupos de 
indivíduos saudáveis é adequada adota-se a 
EAR, que é a média de ingestão diária do 
nutriente estimada para suprir a necessidade 
de 50% dos indivíduos saudáveis de acordo 
com grupos de faixa etária e sexo. A AI é utili-
zada quando não existem valores definidos 
de EAR e a RDA.
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A UL é o valor máximo tolerado de inges-
tão um nutriente no qual não haveria risco 
de efeitos adversos à saúde. 

Ressalte-se que as DRI não se aplicam a 
pessoas em tratamento de deficiência de 
micronutrientes, pois as doses terapêuti-
cas em geral excedem os valores de refe-
rência. Não foram estabelecidas recomen-
dações de micronutrientes para pacientes 
gravemente doentes. Nesta situação, a 
oferta baseia-se nas RDA, que devem ser 
adaptadas para situações específicas. As 
recomendações por via oral para pessoas 
saudáveis podem ser vistas no site das Die-
tary Reference Intakes.16

Diferenças entre as
necessidades por via parenteral 
e enteral

A absorção de micronutrientes por via 
digestiva depende da biodisponibilidade, 
definida como a eficiência com que o 
micronutriente é absorvido pelo intestino 
e utilizado pelos tecidos. É afetada pela 
forma química do micronutriente na dieta, 
interações dos micronutrientes entre si e 
com medicamentos, presença de substân-
cias ligantes, e por fatores sistêmicos que 
alteram a distribuição e a utilização do 
micronutriente.2 É influenciada também 
pelas taxas de anabolismo/catabolismo e 
por deficiência prévia. Por exemplo, se o 
ferro é ingerido sob a forma heme ou não 
heme, se há outros fatores presentes na 
dieta (fitatos) ou oligoelementos que 
podem competir pela absorção. Alguns 
oligoelementos competem entre si por 
mecanismos de absorção similares, como 
zinco e cobre, de modo que a suplementa-
ção de zinco diminui a absorção de cobre. 
A biodisponibilidade dos micronutrientes 
pode, ainda, estar alterada em pacientes 
gravemente doentes. 

As recomendações de micronutrientes por 
via parenteral (tabelas III e IV) são, portanto, 
diferentes das recomendações por via diges-
tiva. 
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Tabela III – Recomendações diárias de vitaminas por nutrição via parenteral

Vitamina Crianças e neonatos a termo Neonatos prematuros

(Dose total) (Dose/kg/peso corpóreo)

A (IU)

E (mg)

K (µg)

D (IU)

C (mg)

Tiamina (mg)

Ribo�avina (mg) 

Piridoxina (mg) 

Niacina (mg) 

Ácido Pantotenico (mg)

Vitamina B12 (µg)

Biotina (µg)

Folato (µg)

2300

7  

200

400

80

1,2  

1,4

1.0

17

5

1,0

20

140

1640

2,8 -3,5

10

160

25

0,35-0,5

0.15-0.2

0,5-0,2

4,0-6,8

1,0-2,0

0,3

5,0-8,0

56

Adaptado de: Greene HL, Hambidge K, Schanler R, et al. Guidelines for the use of vitamins, trace 
elements, calcium, magnesium, and phosphorus in infants and children receiving total parenteral 
nutrition: Report of the Subcommittee on Clinical Practice Issues of the American Society for Clini-
cal Nutrition. Am J Clin Nutr 1988;48:1324-42.
Vanek VW, Borum P, Buchman A et al. Novel Nutrient Task Force, Parenteral Multi-Vitamin and Mul-
ti–Trace Element Working Group; American Society for Parenteral and Enteral Nutrition (A.S.P.E.N.) 
Board of Directors. A.S.P.E.N. position paper: recommendations for changes in commercially availa-
ble parenteral multivitamin and multi-trace element products. Nutr Clin Pract 2012;27:440-91.



Tabela IV – Recomendações diárias de oligoelementos por nutrição parenteral 

(µg/kg/d)

Zinco

Cobre

Manganês

Cromo

Selênio

400

20

1

0,05-02

2-3

50-250

20

1

0,2

1-3

RN: Recém-nascido.

Adaptado de: Greene HL, Hambidge K, Schanler R, et al. Guidelines for the use of vitamins, trace 
elements, calcium, magnesium, and phosphorus in infants and children receiving total parenteral 
nutrition: Report of the Subcommittee on Clinical Practice Issues of the American Society for 
Clinical Nutrition. Am J Clin Nutr 1988;48:1324-42.

Mirtallo J, Canada T, Johnson D et al. Safe Practices for Parenteral Nutrition. JPEN J Parent Enteral 
Nutr 2004; 28:S39-S70.

Vanek VW, Borum P, Buchman A et al. Novel Nutrient Task Force, Parenteral Multi-Vitamin and 
Multi–Trace Element Working Group; American Society for Parenteral and Enteral Nutrition 
(A.S.P.E.N.) Board of Directors. A.S.P.E.N. position paper: recommendations for changes in com-
mercially available parenteral multivitamin and multi-trace element products. Nutr Clin Pract 
2012;27:440-91.
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50-125

5,0-20

1

0,14-0,2

1-3

2-5 mg

200-500 µg

50 µg

5 µg

40-60 µg

(µg/kg/d) (µg/kg/d) Dose total

Adolescente
> 40kg

Criança
10-40 kg

RN a termo
3-10 kg

RN Prematuro
< 3 kgOligoelemento



Suplementação de 
micronutrientes em pacientes 
gravemente doentes

Considerando os possíveis benefícios das 
ações metabólica, antioxidante e imuno-
moduladora dos micronutrientes, supõe-
-se que a suplementação seja benéfica 
para pacientes gravemente doentes.12,17 

Porém, o fato das concentrações séricas da 
maioria dos micronutrientes diminuírem 
temporariamente durante a inflamação 
sistêmica dificulta a tarefa de fazer reco-
mendações claras de suplementação, pois 
nesta situação é difícil saber o quanto uma 
baixa concentração reflete deficiência ou 
inflamação sistêmica. As limitações meto-
dológicas dos diferentes estudos de suple-
mentação de micronutrientes em pacien-
tes gravemente doentes tornam duvidosa 
a qualidade da evidência a favor da suple-
mentação. A implicação clínica é que, 
embora a suplementação seja benéfica 
aos pacientes com deficiência, pode ser 
desnecessária ou mesmo prejudicial para 
aqueles com estado normal ou elevado. 17, 18

Portanto, a suplementação rotineira de 
micronutrientes em doses acima das reco-
mendadas para todas as crianças grave-
mente doentes não é indicada19, mas pode 
ser individualizada conforme a condição 
clínica do paciente.

Deficiência de vitamina B1 (Tiamina)

Um exemplo de deficiência aguda que 
pode ocorrer em pacientes gravemente 
doentes, é o da Tiamina (vitamina B1), uma 
vitamina hidrossolúvel que desempenha 
papel essencial em várias etapas do meta-
bolismo intermediário. Sua deficiência 
pode causar acidose metabólica e altera-
ções neurológicas e cardíacas graves.

Baixas concentrações de tiamina no sangue 
total foram encontradas em 28% em crianças 
na admissão à UTI (20) e, durante a interna-
ção, maiores concentrações tiveram um 
efeito protetor sobre o risco de mortalidade 
em 30 dias nas que eram desnutridas (21). Em 
adultos com choque séptico e baixas concen-
trações plasmáticas de tiamina, o lactato 
sérico após 24h e a probabilidade de morte 
foram menores no subgrupo que recebeu 
tiamina em comparação ao grupo placebo.22 

Ressalte-se que a tiamina no plasma repre-
senta apenas uma pequena parcela da tiami-
na corpórea (menos de 5% de sua concentra-
ção circulante) e está transitoriamente redu-
zida durante a inflamação sistêmica indepen-
dentemente dos estoques nos tecidos.23-24 

Nessa condição a tiamina sangue total ou no 
eritrócito, avaliada por cromatografia líquida 
de alta performance (HPLC), é bom indicador 
dos estoques de tecidos e um biomarcador 
melhor do que a concentraçao plasmática, 
mesmo durante a resposta inflamatória sistê-
mica.23

Ferro

A anemia é frequente em paciente grave-
mente doentes e resulta da inflamação e da  
deficiência de ferro. Em infecções crônicas e 
agudas, no câncer e nas doenças inflamató-
rias do intestino, articulações e rins, ocorre 
desregulação do metabolismo do ferro, confi-
gurando-se um estado adaptativo denomina-
do anemia da inflamação. Há aumento da 
síntese hepática  de hepcidina, um peptídeo 
hormonal regulador do ferro, e consequente 
diminuição da absorção intestinal de ferro da 
dieta, liberação de ferro heme reciclado por 
macrófagos, sequestro de ferro nos hepatóci-
tos e redução de sua forma livre circulante. 
Nesta situação, como a absorção e a recicla-
gem estão diminuídas e o ferro armazenado é 
menos acessível para uso, ocorre deficiência 
funcional de ferro.
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Tal processo seria benéfico em curto prazo 
para a imunidade contra microrganismos 
invasores, porém a perda de controle 
homeostático traz o risco de excesso de 
ferro. Além disso, supõe-se que a deficiên-
cia funcional persistente de ferro, por dimi-
nuir sua disponibilidade, pode contribuir 
para a disfunção orgânica.25-26 A adminis-
tração intravenosa de ferro associou-se ao 
aumento do risco de infecção segundo 
dados de uma grande revisão sistemática 
e meta-análise recente em que foram 
incluídos pacientes em diferentes situa-
ções clínicas.27 Sabe-se, contudo, que o 
risco de infecção relacionado à suplemen-
tação de ferro parenteral em pacientes 
com doenças graves pode variar conforme 
o paciente e a fase da doença.26 Em síntese, 
considerando-se que a relação entre o 
estado nutricional em ferro e a inflamação 
em pacientes de UTI está em investigação, 
até o momento não há evidência para se 
indicar a suplementação em pacientes 
com inflamação sistêmica.  

Oferta de micronutrientes nas fórmulas 
lácteas dietas enterais

As fórmulas lácteas infantis e as dietas 
enterais geralmente contêm quantidades 
adequadas de micronutrientes, desde que 
administradas em volumes de acordo com 
a faixa etária. Levando-se em conta as 
fórmulas infantis mais frequentemente 
usadas, constata-se que volumes maiores 
seriam necessários para atender às reco-
mendações de micronutrientes para 
lactentes, em especial de selênio, zinco, 
vitamina D e tiamina. Habitualmente tais 
volumes demoram vários dias para ser 
atingidos nos pacientes com baixo peso 
corpóreo, em regime de hrestrição hídrica, 
instabilidade hemodinâmica ou terapia de 
substituição renal. Em crianças gravemen-
te doentes recebendo alimentação por 
sonda enteral durante a internação na UTI 

os fatores associados ao risco de não atender 
as recomendações de micronutrientes foram 
a idade menor que 1 ano, a restrição na inges-
tão de líquidos e a gravidade clínica da doen-
ça.28 Portanto, tais pacientes devem suple-
mentados com pelo menos o equivalente às 
RDA de micronutrientes desde o início do 
suporte nutricional e metabólico.

Monitoração do estado nutricional 
relativo aos micronutrientes

O indicador bioquímico mais frequentemen-
te utilizado é a análise da concentração do 
micronutriente no plasma ou no soro. O teste 
pode dar uma ideia razoável do estado nutri-
cional relativo a alguns micronutrientes, refle-
tir ingestão recente (folato ou selênio) ou 
excesso (manganês, cromo). No entanto, é 
limitado por alguns fatores, a saber:

1) Distribuição nos compartimentos corpóre-
os - como o espaço intravascular representa 5 
a 8% da água corpórea total, a concentração 
de micronutrientes no intracelular não é ava-
liada. Isso é particularmente importante para 
os micronutrientes que tem grandes esto-
ques no organismo (por exemplo, a vitamina 
A no fígado) ou quando há diferenças mar-
cantes entre os conteúdos nos diferentes 
tecidos.

2) Inflamação sistêmica - a concentração do 
micronutriente no plasma/soro pode mudar 
rapidamente com a redistribuição nos líqui-
dos corpóreos e proteínas ligadoras que 
ocorre na resposta inflamatória de fase 
aguda. 
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O aumento do fluxo de albumina do 
espaço intravascular para o extravascular 
resultará em redução de zinco e selênio 
séricos; a redução da proteína ligadora do 
retinol, por sua vez, levará à redução do 
retinol sérico, embora sua concentração 
hepática possa estar adequada. Portanto, 
as alterações na concentração plasmáti-
ca/sérica não refletem a concentração no 
compartimento intracelular da maior 
parte dos tecidos. A monitoração da inten-
sidade da reação inflamatória com a prote-
ína C reativa ou a procalcitonina pode ser 
útil para se interpretar o resultado em 
pacientes com inflamação sistêmica.24 Já 
nos pacientes sem inflamação sistêmica e 
relativamente estáveis, baixas concentra-
ções plasmáticas de micronutrientes 
podem, em conjunto com outros dados, 
expressar um estado de deficiência. 

Considerando-se a baixa especificidade 
das concentrações no soro/plasma para o 
diagnóstico do estado de micronutrientes 
durante a inflamação sistêmica, a medida 
de suas concentrações eritrocitárias mos-
trou ser melhor marcador em pacientes 
nesta condição. São exemplos as concen-
trações de tiamina no sangue total, e da 
vitamina C, de zinco, cobre e selênio eritro-
citárias.29

Deve ficar claro que um exame laboratorial 
apenas não é suficiente para se diagnosti-
car o estado nutricional relativo a um 
determinado micronutriente. A investiga-
ção deve ser sempre individualizada e ter 
como base, além de indicadores bioquími-
cos, a semiologia clínica e a anamnese 
nutricional.

Conclusões
Os micronutrientes são essenciais para o 
metabolismo intermediário e oxidativo, na 
transcrição genética e na regulação hor-
monal. Sua oferta deve ser garantida às 
crianças, hospitalizadas, particularmente 

se forem desnutridas. Não há vantagem em 
suplementar micronutrientes sob forma 
medicamentosa em indivíduos saudáveis 
que recebem oferta adequada de micronu-
trientes por uma alimentação balanceada. A 
suplementação é indicada nas situações que 
cursam com ingestão insuficiente, aumento 
do consumo por doença, perdas, má absor-
ção intestinal e erros inatos do metabolismo. 
Para se avaliar o estado nutricional relativo 
aos micronutrientes em pacientes grave-
mente doentes deve-se levar em conta, além 
dos testes bioquímicos, a história clínica, o 
inquérito alimentar, o estado nutricional, a 
existência de perdas, e uma prova da intensi-
dade da resposta inflamatória sistêmica.
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Objetivo: A doença renal crônica em crian-
ças traz consequências devastadoras e o 
diagnóstico precoce da doença é persegui-
do globalmente. Existem terapias que retar-
dam a necessidade de diálise ou transplan-
te, o que aumenta a importância do diag-
nóstico. Alguns países fazem rastreamento 
compulsório de crianças com exames de 
urina; como alternativa, um escore baseado 
em dados clínicos para identificar precoce-
mente crianças em risco de apresentar 
doença renal crônica pode ser usado. O ob-
jetivo dessa atualização é resumir as evidên-
cias dos programas de rastreamento exis-
tentes no mundo e reportar o resultado 
de um escore desenvolvido em nosso meio 
para diagnóstico precoce da doença em 
crianças. 

Resultados: O Japão pratica triagem obri-
gatória de proteinúria há mais de 30 anos 
em crianças e o achado que a frequência 
de glomerulopatias em das crianças com 
doença renal crônica caiu de 69% para 35% 
sugere que o tratamento precoce de crian-
ças identificadas pelo programa de triagem 
reduziu a ocorrência de glomerulopatias. 
No entanto a estratégia não é custo-efetiva, 

apesar do custo individual das fitas de 
urina ser baixo. Como alternativa, um escore 
de risco nacional foi reportado, com 9 
sinais/sintomas para pré-identificar crianças 
de maior risco. 

Conclusões: Consideradas as dúvidas do cus-
to-efetividade de programes de triagem 
populacional, a ideia de pré-selecionar os 
pacientes de risco no âmbito dos cuidados 
primários de saúde com base em critérios 
clínicos é provavelmente mais promissora do 
que programas transversais de triagem 
baseados apenas na análise de urina. O 
escore nacional, ou outro equivalente, 
merece ser testado em populações mais 
diversificadas.

Palavras-Chave: Doença Renal Crônica, Diag-
nóstico, Criança, Adolescente.

Abstract
Objetivo: Chronic kidney disease in children 
has devastating consequences and early 
diagnosis of the disease is pursued globally. 
Therapies to delay the need for dialysis or 
transplantation exist, which increases the

Artigo de Revisão
Diagnóstico precoce da doença renal crônica 
em crianças – uma necessidade urgente não 
satisfeita ainda
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importance of diagnosis. Compulsory scree-
ning of children with urinalysis is practiced in 
some countries. Alternatively, a score based 
on clinical data has been developed to identi-
fy children at risk of having chronic kidney 
disease early. The objective of this update is to 
summarize the evidence about existing scre-
ening programs in the world and to report 
the result of a score for early diagnosis of CKD 
in children made in our country. 

Results: Japan has practiced mandatory pro-
teinuria screening in children for more than 
30 years and the finding that the frequency 
of glomerulopathies in children with chronic 
kidney disease has dropped from 69% to 35%, 
suggests that early treatment of children 
identified by the screening reduced the 
frequency of glomerulopathies. However, 
despite the low cost of individual urine strips, 
the strategy is not cost-effective. Alternati-
vely, a national risk score was reported, with 9 
signs/symptoms to pre-identify children at 
higher risk. 

Conclusions: Considering the uncertainties 
about the cost-effectiveness of population-
-based screening programs, the idea of clini-
cally   pre-screening the highest risk patients 
in the setting of primary health care is proba-
bly more promising than cross-sectional scre-
ening programs based on urine analysis. The 
Brazilian score, or another equivalent, deser-
ves to be tested in more diverse populations.

Keywords: Chronic Kidney Disease, Diagno-
sis, Child, Adolescent.

Introdução

A doença renal crônica (DRC), quando ocorre 
na faixa etária pediátrica, determina conse-
quências devastadoras para as crianças aco-
metidas. Pode-se dizer que todos os aspectos 
da vida de uma criança com DRC são profun-
damente alterados pela doença.1 Retardo no 

crescimento e no desenvolvimento neuropsi-
comotor, deformidades ósseas, anemia crôni-
ca, acidose persistente, hipertensão arterial, 
arritmias cardíacas, desnutrição crônica, imu-
nodeficiência, absenteísmo escolar, são 
apenas os sintomas mais conhecidos que 
frequentemente ocorrem nos estágios mais 
avançados da DRC em crianças2. Além das 
graves consequências para os pacientes e sua 
estrutura familiar, a DRC em crianças leva a 
sobrecarga no sistema de saúde, determinan-
do a necessidade do financiamento de tera-
pias complexas e dispendiosas.3, 4

A DRC é progressiva, iniciando-se em quadro 
com disfunção mínima do sistema urinário, 
com poucas repercussões clínicas (estágios 1 
e 2), e progredindo com o tempo, até a perda 
total das funções dos rins (estágio 5), que leva 
à necessidade de terapias de substituição 
renal, com programa crônico de diálise ou 
transplante.5, 6 

O diagnóstico precoce da DRC é um objetivo 
perseguido em todo o mundo como estraté-
gia de prevenção secundária.7 Existem 
evidências convincentes sobre terapias que 
desaceleram a progressão da doença e retar-
dam a necessidade de terapia renal substitu-
tiva (diálise ou transplante), e o diagnóstico 
precoce permite tempo para a adoção desses 
tratamentos, podendo reduzir a morbidade, 
mortalidade, e diminuir os danos à saúde 
comuns aos indivíduos acometidos.8 

No Brasil não há estratégia para descoberta 
precoce da DRC, e os estudos apontam que o 
diagnóstico da DRC é tardio no país, sendo 
frequentemente feito próximo ao momento 
da necessidade do início da diálise. Levanta-
mento epidemiológico nacional revelou dife-
renças regionais importantes na incidência e 
prevalência da DRC em estágio 5 em crianças 
e adolescentes, com maior frequência da 
doença nas regiões Sul e Sudeste.9 Essas dife-
renças podem ser devidas a mudanças das 
famílias de região de origem em busca dos 
centros mais preparados para o tratamento 
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da DRC. Porém não é possível excluir que nas 
regiões com menor incidência e prevalência, 
haja perda de pacientes por dificuldade de 
acesso aos serviços de saúde de crianças que 
poderiam ser beneficiadas pelo tratamento e 
não chegam a receber o diagnóstico de DRC. 
Além disso, observam-se contrastes na idade 
em que o diagnóstico é feito e no perfil etioló-
gico da DRC, que em conjunto sugerem a 
existência de diagnóstico tardio e incomple-
to, particularmente nas regiões Norte, Nor-
deste e Centro-Oeste do país. Foi evidenciado 
que a causa mais frequente de DRC no país é 
indeterminada. Além disso, o tempo entre o 
diagnóstico da DRC e o início do tratamento 
dialítico foi de 0,5±1,7 anos nas regiões Norte e 
Centro-Oeste, 0,8±2,2 anos no Nordeste e 
4,5±5,7 anos no Sudeste. Esses dados suge-
rem que o diagnóstico é incompleto na maio-
ria das vezes, e feito apenas em fases mais 
avançadas da DRC (fase pré-dialítica), nas 
regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.9

Dada a importância do diagnóstico precoce 
da DRC, alguns países adotam estratégia de 
rastreamento e submetem toda a população 
a exames de urina, de sangue, ou de imagem. 
Essa conduta apresenta custo não desprezí-
vel, e a relação custo-benefício é motivo de 
discussão ainda.7 

Frente à dificuldade enfrentada no diagnósti-
co da DRC em nosso meio, e às incertezas 
acerca das estratégias de rastreamento de 
toda população, um escore, baseado apenas 
em dados clínicos, poderia ajudar a identifi-
car precocemente os pacientes pediátricos 
com maior risco de apresentar DRC. Essa 
estratégia permitiria selecionar quais pacien-
tes com base em critérios clínicos e poderia 
servir para eleger os indivíduos que devem 
ser submetidos à avaliação clínica, laborato-
rial, e de imagem mais complexa para afastar 
ou confirmar a existência da DRC, simplifi-
cando e reduzindo o custo da triagem.

O objetivo dessa atualização é resumir as 

evidências acerca dos programas de rastrea-
mento existentes no mundo e relatar o resul-
tado de um escore para diagnóstico precoce 
da DRC em crianças feito em nosso meio.

Resultados

Programas de rastreamento populacional

Programas de triagem populacional para 
detectar DRC estão em vigor em países 
asiáticos há muitos anos, envolvendo tanto 
crianças como adultos, com coletas de urina 
e/ou sangue em amostras transversais reali-
zadas em idades pré-estabelecidas. Os pro-
gramas, no que diz respeito os pacientes 
pediátricos, estão resumidos na Tabela 1.7 
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Tabela I – Resumo dos programas asiáticos de rastreamento para DRC em pediatria.

1974

1990

1998

Japão

Taiwan

Coréia do Sul

Anual

Bianual

Anual

Repete se positivo. Duas amostras 
com proteinúria é resultado positivo

SeguimentoFrequênciaPaísInício

Repete em 10-15 dias se positivo. 
Pressão arterial aferida em todos 
estudantes

Repete se positivo. Exame 
microscópico de urina se positivo

O Japão é o país líder no mundo nessa estra-
tégia e os trabalhos avaliando a triagem 
naquele país são mais numerosos e represen-
tam o que ocorre no continente. O Japão tem 
um sistema de rastreamento de doenças 
renais e a triagem obrigatória de proteinúria é 
praticada por mais de 30 anos em crianças 
em idade escolar, e igualmente em todos os 
adultos que estão no mercado de trabalho. 
Nos adultos com mais de 40 anos a dosagem 
da creatinina sérica também é feita. Como 
resultado positivo do programa, foi apontado 
que a incidência de DRC estágio 5 por doen-
ças glomerulares diminuiu e a taxa de enca-
minhamento precoce ao médico aumentou 
anualmente.5, 10 

Especificamente em crianças, triagem esco-
lar anual obrigatória para anormalidades 
urinárias começou no Japão em 1973. As 
amostras de urina são coletadas em casa, na 
primeira urina da manhã, e as crianças que 
testam positivo são convidadas a repetir o 
procedimento. Aqueles com anormalidades 
persistentes são investigados mais detalha-
damente. 

Murakami et al. reportaram dados de 
7.349.928 amostras de urina obtidas em 
Tóquio de cerca de 380.000 alunos do ensino 
fundamental e 120.000 alunos do ensino 
médio com mais de 13 anos entre 1974 e 1986. 
O teste inicial de urina revelou proteinúria em 
0,6% em crianças do ensino fundamental e 
0,9% no ensino médio, enquanto a proteinú-
ria persistente (2/2 espécimes) foi observada 
em apenas 0,1% dos alunos do ensino funda-
mental e 0,4% dos alunos do ensino médio.7, 11

Em outro estudo, Kitagawa reportou resulta-
dos de biópsia renal em 993 pacientes que 
foram identificados pela triagem populacio-
nal por apresentarem proteinúria e/ou hema-
túria assintomática. O número de crianças 
que foram selecionados para identificar esse 
número de pacientes não foi informado, e 
35% desses pacientes (346/993) foram diag-
nosticados com Nefropatia por IgA. Os auto-
res, em defesa da utilidade do programa de 
rastreamento populacional, sugerem que 
crianças com hematúria e/ou proteinúria 
assintomática podem ter biópsia renal altera-
da em elevada frequência e também que os 
casos mais graves correspondem àqueles 
com proteinúria, associada ou não a hematú-
ria.12

Imai et al. reportaram dados do Relatório de 
1999 do Registro Nacional Japonês sobre DRC 
estágio 5, que revelou que glomerulopatias 
foram observadas como etiologia da DRC em 
35% das crianças. Este número contrasta com 
os 69% reportados entre 1978 e 1980, e os 
autores sugerem que o encaminhamento 
precoce e a intervenção para glomerulopa-
tias em crianças japonesas identificadas pelo 
programa de triagem pode ter reduzido a 
ocorrência de DRC por essa causa.10 

Na busca de revisar os dados de custos dos 
programas de triagem para diagnóstico da 
DRC na população adulta, em metanálise 
publicada em 2014, foram analisados 9 estu-
dos que preencheram os critérios de inclusão, 
sendo 8 avaliando o custo-benefício da tria-
gem exclusivamente pela proteinúria e 2 que 
avaliaram a triagem com Taxa de Filtração 
Glomerular estimada (TFGe). Para triagem de 



proteinúria, o custo-benefício incremental 
variou de US$ 14.063 a US$ 160.018/ano de 
vida ajustado pela qualidade (QALY) na popu-
lação geral, sendo US$ 5.298-$ 54.943/QALY 
na população diabética, e $ 23.028-$ 73.939/-
QALY na população hipertensa. Para triagem 
utilizando TFGe, um estudo relatou um custo 
de $ 23.680/QALY na população diabética e a 
faixa nos 2 estudos na população geral foi de 
US$ 100.253 a US$ 109.912/QALY. A incidência 
de DRC, taxa de progressão e eficácia da tera-
pia medicamentosa foram os principais fato-
res de custo-efetividade e os autores sugeri-
ram que o rastreamento para DRC pode ser 
custo-efetivo em populações com maior inci-
dência de DRC, rápidas taxas de progressão e 
terapia medicamentosa mais eficaz. Ainda 
como conclusão foi sugerido que a triagem é 
custo-efetiva em pacientes com diabetes e 
hipertensão.13 

Especificamente em crianças, um trabalho 
publicado há mais de uma década reporta a 
avaliação da relação custo-efetividade de um 
programa de rastreamento da DRC baseado 
em coletas transversais de urina em toda a 
população. Os custos e eficácia esperados 
para a estratégia de não triagem foram $0 
porque nenhum recurso foi usado e nenhum 
caso de DRC foi diagnosticado. A estratégia 
de triagem mostrou o custo por fita dipstick 
de US$ 3,05. Contabilizando as frequências de 
verdadeiro-positivo e falso-positivo no 
primeiro exame, 14,2% dos pacientes necessi-
taram de uma segunda fita, elevando o custo 
esperado da estratégia de triagem para US$ 
3,47 por paciente. Considerando-se a taxa de 
diagnóstico de 1 caso de DRC por 800 selecio-
nados, a relação custo-benefício incremental 
foi de $ 2.779,50 por caso diagnosticado. Os 
autores concluem que, apesar do custo indi-
vidual das fitas de urina ser baixo, a estratégia 
como um todo não é custo-efetiva e sugerem 
que a decisão da Academia Americana de 
Pediatria, que abandonou a recomendação 
desse programa desde 2007 foi adequada. 
Sugerem finalmente que médicos devem 

considerar a relação custo-benefício dos pro-
cedimentos de cuidados preventivos para 
fazer melhor uso dos recursos disponíveis.14

Construção de um escore clínico para identi-
ficação precoce da DRC

Um escore de risco baseado em dados clíni-
cos (história clínica, sinais, sintomas e antece-
dentes pessoais e familiares) foi gerado em 
nosso meio para identificar de maneira pre-
coce crianças com diagnóstico estabelecido 
de DRC. Em estudo caso-controle, uma 
amostra nacional representativa e multicên-
trica (8 centros representando todas regiões 
geográficas do país) envolveu 752 pacientes. 
Os casos do estudo (n = 376) eram pacientes 
com DRC, com mediana de Taxa de Filtração 
Glomerular estimada (TFGe) em 37 (IQR = 22 a 
57) ml/min/1,73 m2, enquanto o grupo contro-
le (n = 376) foi composto por crianças que 
eram acompanhadas por condições agudas 
não renais em amostra pareada por idade, 
sexo e por centro de tratamento. Foram 
excluídas como controles as crianças com 
anormalidades urinárias de proteína, leucóci-
tos e hemácias, detectadas por meio de fita 
reagente (Dipstick) e aquelas portadoras de 
desnutrição, que foi definida em crianças 
com valor de escore-Z inferior a 2 desvios-pa-
drões em pelo menos um dos indicadores 
antropométricos eleitos (Peso/Idade e Estatu-
ra/Idade). Além disso, crianças que tinham 
doenças crônicas de qualquer órgão ou siste-
ma também não foram consideradas elegí-
veis para compor o grupo controle. Os 
responsáveis pelas crianças de ambos os 
grupos (casos e controles) responderam a um 
questionário com 57 questões (com resposta 
sim/não/não sei) sobre variáveis potencial-
mente associadas com DRC. Como resulta-
dos, foram desenvolvidos dois modelos de 
regressão logística multivariável para predi-
zer o risco de DRC. No primeiro modelo, foi 
incluída informação acerca de ultrassonogra-
fia fetal, e como essa informação pode não 
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estar disponível em 100% dos pacientes, foi gerado um segundo modelo, sem incluir essa vari-
ável. Em cada um dos dois modelos desenvolvidos nesse estudo, nove fatores foram revelados 
como preditores da DRC.15  Os resultados desses modelos estão resumidos na Tabela 2.

Tabela 2 – Variáveis significantes nos modelos de predição do risco para DRC em criança

Ter mal formação urinária no US pré-natal

História de Infecção urinária recorrente

Achatamento da curva de crescimento

História de hipertensão

Jato urinário anormal

História de Poliúria

História de urina com espuma

Noctúria

História de edema de face e membros

4,4

3,1

2,7

1,9

1,9

1,8

1,6

1,4

1,3

0,8

0,4

0,5

0,4

0,7

0,5

0,4

0,4

0,4

pErro padrãoCoeficienteSinal

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

0,004

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

A – Modelo I incluindo ultrassom pré-natal

B – Modelo II sem incluir ultrassom pré-natal

História de Infecção urinária recorrente

Achatamento da curva de crescimento

Jato urinário anormal

História de Poliúria

História de hipertensão

História de urina com espuma

História de edema de face e membros

Noctúria

Internação hospitalar no período neonatal

2,9

2,6

2,0

1,9

1,8

1,5

1,1

1,1

0,9

0,4

0,5

0,6

0,5

0,4

0,4

0,3

0,3

0,3

pErro padrãoCoeficienteSinal

<0,001

<0,001

0,001

<0,001

<0,001

<0,001

0,002

0,001

0,001



Discussão
Mesmo que a importância do diagnóstico 
precoce da DRC em crianças seja um con-
senso, esse ainda não é um objetivo plena-
mente atingido nos dias atuais. Na maioria 
dos países a descoberta da DRC em 
pacientes pediátricos, ou se dá apenas em 
casos graves com doença avançada, ou 
pode nunca ocorrer o que leva a aumento 
na mortalidade de crianças.16

As estratégias de rastreamento populacio-
nal com fitas de urina, conquanto adota-
das há muito tempo em países asiáticos, 
não ganharam o resto do mundo. Há dúvi-
das se apenas a proteinúria ou se hematú-
ria também devem ser preditores da 
DRC.17 Além disso, os exames realizados 
de maneira transversal, quando alterados, 
frequentemente revelam resultados nor-
mais na segunda amostra. Até a higiene 
genital pode alterar resultados de coleta 
domiciliar de urina, o que aumenta o leque 
de incertezas quanto a efetividade dessa 
estratégia.18

O argumento de maior peso aventado em 
defesa do programa Japonês de triagem 
para diagnóstico precoce de DRC em 
crianças é a redução da proporção de 
pacientes com doenças glomerulares nos 
levantamentos mais recentes sobre a etio-
logia da doença em crianças com DRC em 
estágio 5. Argumenta-se que o programa 
teria permitido o diagnóstico de pacientes 
em fase precoce e que o tratamento apro-
priado teria logrado reduzir a progressão 
da DRC em crianças com doenças 
glomerulares10. Entretanto, há diferenças 
entre os países na etiologia da DRC que 
podem ter várias causas, incluindo diferen-
ças genéticas e/ou ambientais.19 Além 
disso, como ocorreu no mundo todo, o 
estilo de vida dos japoneses nos últimos 
anos tem mudado, e o perfil de doença 
renal na população como um todo apre-
sentou queda nas doenças glomerulares e 
aumento de nefropatia diabética e nefros-

clerose hipertensiva.16 Nesse cenário é impos-
sível explicar as mudanças observadas na 
etiologia da doença apenas pelo programa 
de triagem diagnóstica.

A opinião favorável aos programas de triagem 
populacional não é compartilhada global-
mente. A maior preocupação é se a adoção 
da triagem urinária programas é custo-efeti-
va. Ademais, se para aumentar e eficácia da 
estratégia, for necessário incluir exames de 
sangue (dosagem de creatinina) ou de 
imagem (ultrassonografia), as dúvidas acerca 
da custo-efetividade serão ainda maiores.

Numa situação de recursos finitos para a 
saúde, que é a realidade na maioria do globo, 
a estratégia de pré-selecionar indivíduos de 
maior risco por meio de dados clínicos 
apenas parece interessante. A utilização de 
um escore clínico para identificar os casos 
difere daquela adotada nos países que sub-
metem toda população de crianças a exames 
subsidiários, pois prevê a elaboração de um 
escore simples, baseado em dados clínicos, 
que poderiam ser obtidos no nível da atenção 
básica e, consequentemente, selecionar 
crianças com maior risco de ter DRC. Assim, 
esses pacientes seriam encaminhados para 
investigação clínica, laboratorial e de imagem 
mais detalhada, com diminuição de custos e 
uso racional dos recursos disponíveis para o 
diagnóstico da DRC em crianças e adolescen-
tes. No caso reportado nessa revisão,15 os 
sinais clínicos que nos modelos foram revela-
dos como preditores de diagnóstico de DRC 
no escore descrito podem ser categorizados 
em 4 grupos: a) os indicadores de malforma-
ções dos rins e do trato urinário (ultrassono-
grafia pré-natal com anormalidade do trato 
urinário, histórico de infecção do trato uriná-
rio e fluxo urinário anormal), b) a interrupção 
do crescimento, c) sintomas de perda de con-
centração urinária (poliúria e noctúria) e, d) 
sintomas urinários inespecíficos (edema e 
hipertensão). 
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A descoberta e a elevada importância dos 
sintomas que denotam malformações do 
trato urinário nesse escore não é surpreen-
dente. A principal etiologia da DRC na 
maioria dos estudos são essas malforma-
ções, assim como na amostra usada para 
construção do escore, na qual representa-
ram 48% dos casos. 

Outra característica interessante do escore 
foi que a perda da capacidade de concen-
tração urinária se destacou como um dos 
fatores para o diagnóstico precoce da DRC. 
Este resultado concorda com os relatos de 
Garcia-Nieto et al, que também reporta-
ram que a perda da capacidade de con-
centração renal era um marcador de TFG 
reduzida em um grupo de crianças com 
DRC.20 Esse achado pode ser devido à 
falta de resposta das células principais nos 
túbulos distais à ação da vasopressina, 
como sugerido por Pedersen.21 Esses auto-
res constataram que pacientes com DRC 
apresentam redução da concentração 
urinária em comparação com indivíduos 
de controle saudáveis. Eles atribuíram 
esses achados a uma resposta anormal-
mente diminuída no eixo AVP-c-AMP-A-
QP2.21

Outro achado relevante observado em 
ambos os modelos revelados no desenvol-
vimento do escore foi o retardo de cresci-
mento. Diferentes causas contribuem para 
o retardo do crescimento em crianças com 
DRC, e os resultados desses modelos suge-
rem que esse sintoma pode ocorrer preco-
cemente e deve ser considerado como 
sinal de alerta importante para o diagnós-
tico da doença.22

Finalmente, o número de indivíduos com 
etiologia indeterminada na amostra desse 
escore (11%) é maior do que em outros 
estudos, e este é exatamente mais um 
motivo para justificar a necessidade da 
presente pesquisa, uma vez que parte dos 
diagnósticos de causa desconhecida pode 

refletir uma demora na suspeita do diagnósti-
co.9

Todos os sinais revelados nesse escore 
quando considerados separadamente têm 
papel biológico plausível para funcionar 
como marcadores de risco, e nenhum deles é 
uma nova descoberta. Em serviços de cuida-
dos secundários e terciários, crianças com 
tais sinais e sintomas habitualmente terão 
investigação que envolve provas de função e 
morfologia do aparelho urinário incluída. No 
entanto, o ambiente ideal para o diagnóstico 
precoce da DRC é a rede de saúde básica, e 
para tanto, os profissionais de saúde preci-
sam aventar a possibilidade da doença para 
agir na sua investigação específica. Como os 
sinais clínicos da fase inicial da doença são 
pouco evidentes, um alto nível de suspeição é 
necessário, o que nem sempre ocorre, dada a 
habitual sobrecarga de trabalho enfrentada 
por esses profissionais. Nessa situação, a utili-
zação sistemática de um escore dessa natu-
reza pode ser potencialmente benéfica na 
identificação de casos de maior risco. 

A magnitude dos coeficientes de regressão 
no primeiro modelo do escore descrito 
mostra que a influência de cada variável não 
é uniforme quanto à probabilidade de estar 
associada ao diagnóstico de DRC. Assim, 3 
variáveis (malformação do trato urinário na 
ultrassonografia pré-natal, infecção do trato e 
achatamento da curva de crescimento), 
quando presentes separadamente, foram 
associadas a risco superior a 50% de ter DRC, 
e qualquer combinação de duas destas variá-
veis resulta em chance maior que 90% de 
DRC. As outras seis variáveis (poliúria, noctú-
ria, fluxo urinário anormal, história de hiper-
tensão, urina espumosa e edema) são, cada 
uma delas, associadas a risco de DRC inferior 
a 50% e qualquer combinação de 3 dessas 
resulta em um risco maior que 90% de DRC. 
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Um escore dessa natureza, se tiver valida-
ção comprovada em outras amostras 
populacionais, teria impacto direto na 
administração de recursos disponíveis 
para o controle da DRC. No caso do Brasil, 
o Sistema Único de Saúde responde pelo 
financiamento de mais de 90% de todo 
tratamento dialítico crônico no país e, por-
tanto, as informações que contribuam 
para aperfeiçoar o gerenciamento dessa 
dispendiosa modalidade de tratamento 
são potencialmente benéficas.

Testar a eficácia de qualquer programa de 
triagem, seja com uso de análise da urina 
ou com o emprego de um escore clínico, 
vai demandar estudos que envolvem 
dados de longo prazo sobre incidência da 
doença e prevalência de DRC em estágio 5 
em período de ampla utilização da estraté-
gia. Numa era em que o estilo de vida 
muda com rapidez, os esforços para preve-
nir e reduzir o impacto de doença renal 
crônica deve se concentrar em uma abor-
dagem não invasiva, multifacetada de tria-
gem, que inclui avaliação para obesidade e 
hipertensão. Uma abordagem incluindo a 
noção de pré-selecionar com base em 
critérios clínicos os pacientes de maior 
risco no âmbito dos cuidados primários de 
saúde é provavelmente mais eficaz do que 
programas transversais de triagem basea-
dos apenas na análise de urina16 e o escore 
nacional, ou outro equivalente, merece ser 
testado em populações mais diversifica-
das.

Referências Bibliográficas
1. Ruidiaz-Gómez KS, Higuita-Gutiérrez LF. Impact of chronic kidney 
disease on health-related quality of life in the pediatric population: 
meta-analysis. J Pediatr (Rio J). 2021;97:478-89.

2.Sanderson KR, Warady BA. End-stage kidney disease in infancy: 
an educational review. Pediatr Nephrol. 2020;35:229-40.

3. Xie Y, Bowe B, Mokdad AH, Xian H, Yan Y, Li T, et al. Analysis of the 
Global Burden of Disease study highlights the global, regional, and 
national trends of chronic kidney disease epidemiology from 1990 
to 2016. Kidney Int. 2018;94:567-81.

4. Dienemann T, Fujii N, Orlandi P, Nessel L, Furth SL, Hoy WE, et al. 
International Network of Chronic Kidney Disease cohort studies 

(iNET-CKD): a global network of chronic kidney disease cohorts. BMC 
Nephrol. 2016;17:121.

5. Levey AS, Coresh J, Balk E, Kausz AT, Levin A, Steffes MW, et al. 
National Kidney Foundation practice guidelines for chronic kidney 
disease: evaluation, classification, and stratification. Ann Intern Med. 
2003;139:137-47.

6. Levey AS, Eckardt KU, Dorman NM, Christiansen SL, Hoorn EJ, 
Ingelfinger JR, et al. Nomenclature for kidney function and disease: 
report of a Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) 
Consensus Conference. Kidney Int. 2020;97:1117-29.

7. Hogg RJ. Screening for CKD in children: a global controversy. Clin J 
Am Soc Nephrol. 2009;4:509-15.

8. Wuhl E, Trivelli A, Picca S, Litwin M, Peco-Antic A, Zurowska A, et al. 
Strict blood-pressure control and progression of renal failure in children. 
N Engl J Med. 2009;361:1639-50.

9. Konstantyner T, Sesso R, de Camargo MF, de Santis Feltran L, 
Koch-Nogueira PC. Pediatric Chronic Dialysis in Brazil: Epidemiology 
and Regional Inequalities. PLoS One. 2015;10:e0135649.

10. Imai E, Yamagata K, Iseki K, Iso H, Horio M, Mkino H, et al. Kidney 
disease screening program in Japan: history, outcome, and perspecti-
ves. Clin J Am Soc Nephrol. 2007;2:1360-6.

11. Murakami M, Yamamoto H, Ueda Y, Murakami K, Yamauchi K. Urinary 
screening of elementary and junior high-school children over a 13-year 
period in Tokyo. Pediatr Nephrol. 1991;5:50-3.

12. Kitagawa T. Lessons learned from the Japanese nephritis screening 
study. Pediatr Nephrol. 1988;2:256-63.

13. Komenda P, Ferguson TW, Macdonald K, Rigatto C, Koolage C, Sood 
MM, et al. Cost-effectiveness of primary screening for CKD: a systematic 
review. Am J Kidney Dis. 2014;63:789-97.

14. Sekhar DL, Wang L, Hollenbeak CS, Widome MD, Paul IM. A cost-ef-
fectiveness analysis of screening urine dipsticks in well-child care. 
Pediatrics. 2010;125:660-3.

15. Nogueira PCK, Konstantyner T, Carvalho MFC, Pinto CCX, Paz IP, 
Belangero VMS, et al. Development of a risk score for earlier diagnosis of 
chronic kidney disease in children. PLoS One. 2019;14:e0215100.

16. Sinha A, Bagga A. Screening Urinalysis in Detection of Chronic 
Kidney Disease in Children. Indian J Pediatr. 2018;85:603-4.

17. Uchida D, Kawarazaki H, Shibagaki Y, Yasuda T, Tominaga N, Watana-
be T, et al. Underestimating chronic kidney disease by urine dipstick 
without serum creatinine as a screening tool in the general Japanese 
population. Clin Exp Nephrol. 2015;19:474-80.

18. Dang lN, Doan TeB, Doan NH, Pham TK, Smets F, Thi MH, et al. Epide-
miological urinalysis of children from kindergartens of Can Gio, Ho Chi 
Minh City - Vietnam. BMC Pediatr. 2013;13:183.

19. Harambat J, van Stralen KJ, Kim JJ, Tizard EJ. Epidemiology of 
chronic kidney disease in children. Pediatr Nephrol. 2012;27:363-73.

20. García Nieto VM, Yanes MI, Zamorano MM, González MJ, Aros CP, 
Garin EH. Renal concentrating capacity as a marker for glomerular 
filtration rate. Acta Paediatr. 2008;97:96-9.

21. Pedersen EB, Thomsen IM, Lauridsen TG. Abnormal function of the 
vasopressin-cyclic-AMP-aquaporin2 axis during urine concentrating 
and diluting in patients with reduced renal function. A case control 
study. BMC Nephrol. 2010;11:26.

22. Rees L, Mak RH. Nutrition and growth in children with chronic 
kidney disease. Nat Rev Nephrol. 2011;7:615-23.

27



A dislipidemia é uma doença crônica não 
transmissível que acarreta maior risco de 
morbimortalidade por doenças cardiovascu-
lares. Assim, há necessidade do pediatra de 
avaliar, diagnosticar, tratar e acompanhar as 
crianças e adolescentes que apresentem 
fatores de risco. Objetivo deste artigo é reali-
zar atualização do tema Dislipidemia em 
Pediatria com ênfase no diagnóstico e trata-
mento. O artigo ressalta os parâmetros de 
diagnóstico e a conduta a ser realizada. Frisa 
também a importância de diagnóstico preco-
ce e orienta a conduta dietética, a necessida-
de de atividade física e tratamento medica-
mentoso. O diagnóstico e tratamento preco-
ce contribui para reduzir a gênese de arterios-
clerose e reduzir risco de doenças cardiovas-
culares em fase precoce da vida.

Palavras Chave: Dislipidemia, Pediatria, Diag-
nóstico, Tratamento 

Abstract
Dyslipidemia is a chronic noncommunicable 
disease that carries a higher risk of morbidity 
and mortality from cardiovascular diseases. 
Thus, there is a need for pediatricians to 
evaluate, diagnose, treat and follow up chil-
dren and adolescents who present risk 
factors. This article aims to update the theme 
Dyslipidemia in Pediatrics with emphasis on 

diagnosis and treatment. The article highli-
ghts the diagnostic parameters and the pro-
cedure to be performed. It also stresses the 
importance of early diagnosis and guides 
dietary behavior, the need for physical activi-
ty and drug treatment. Early diagnosis and 
treatment contribute to reduce the genesis of 
arteriosclerosis and reduce the risk of early-s-
tage cardiovascular disease.

Keywords: Dyslipidemia, Pediatric, Diagnosis, 
Treatment.

introdução
A dislipidemia em crianças e adolescentes 
tem sido diagnóstico preocupante para os 
pediatras, pois se encontra no grupo de doen-
ças crônicas não transmissíveis, que apresentam 
risco elevado de morbimortalidade de doenças 
cardiovasculares. Vários estudos epidemiológicos 
indicam associação entre a alteração do perfil 
lipídico na infância e adolescência e o risco de 
gênese de arteriosclerose.1 
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Define-se dislipidemia em pediatria como 
qualquer alteração no perfil lipídico: coles-
terol total e frações, triglicérides e apopro-
teínas.2 A lipoproteína A (Lp-a) também 
pode ser incluída no perfil lipídico, mas 
ainda não se faz dosagem de rotina em 
pediatria.3 Sabe-se que existe associação 
entre Lp-a elevada e risco de doenças 
cardiovasculares.4   

A dislipidemia pode ser causada por fato-
res genéticos e/ou ambientais.  Classifica-
-se dislipidemia em primária e secundária, 
segundo o principal fator predisponente 
ser genético ou ambiental.2,5. 

As principais dislipidemias primárias5 são 
hipercolestrolemia familiar (aumento da 
fração LDL do colesterol), hipertrigliceride-
mia familiar (aumento da fração VLDL do 
colesterol e triglicérides 200 a 1000 mg/dL) 
e hipertrigliceridemia familiar grave ou 
síndrome de hiperquilomicronemia6,7 
(aumento de quilomicrons, da fração VLDL 
do colesterol e triglicérides acima de 1000 
mg/dL).  

As dislipidemias secundárias podem ser 
devidas ao estilo de vida (dieta hiperlipídi-
cas, inatividade física, alcoolismo, tabagis-
mo, anorexia e obesidade) e uso de medi-
cações contínuas (corticoides, ácido reti-
noico, imunossupressores, inibidores de 
protease viral, betabloqueadores, contra-
ceptivo oral, esteroides anabólicos, tera-
pias antineoplásicas).   Várias doenças 
também colaboram para dislipidemia:  
inflamatórias crônicas – lúpus eritematoso 
sistêmico e artrite reumatoide juvenil; 
depósito - Gaucher, Tay-Sachs, Niemann-
-Pick, Glicogenoses; endócrinas e metabó-
licas – diabetes mellitus 1 e 2, lipodistrofias, 
hipotireoidismo, hipopituitarismo, gesta-
ção, síndrome ovário policístico; hepáticas 
- doença obstrutiva do fígado, colestase, 
cirrose biliar, síndrome de Alagille; renais – 
doença renal crônica, síndrome hemolítico 
urêmicas, síndrome nefrótica.  Existem 
outras doenças que cursam com dislipide-

mia como doença de Kawasaki, transplante 
de órgãos sólidos, Progeria, síndrome de Klin-
felter, síndrome de Werner e sobrevivente de 
câncer na infância.2,5  

A dislipidemia mais prevalente em pediatria é 
a secundária à obesidade. Todas as crianças 
com excesso de peso a partir de 2 anos, 
devem realizar o perfil lipídico. Dentre as 
causas primárias, a mais prevalente é a hiper-
colesterolemia familiar heterozigótica.  

Hipercolesterolemia 
familiar

A hipercolesterolemia familiar heterozigótica 
é a dislipidemia primária mais frequente em 
pediatria, deve ser diagnosticada e orientada 
precocemente.8-10 Não apresenta sintomas e 
sinais clínicos na infância, na adolescência e 
na fase de adulto jovem, sendo o diagnóstico 
realizado por triagem perfil lipídico. O pedia-
tra deve pensar nesta doença quando apre-
sentar um dos seguintes antecedentes fami-
liares:

Presença de evento de doença cardiovascular 
precoce nos pais (coronariopatia, infarto do 
miocárdio, acidente vascular cerebral) mães 
aos 60 anos e pais aos 55 anos; 

Pais com perfil lipídico alterado, principal-
mente aumento da fração LDL colesterol;

Nas crianças sem antecedentes familiares, 
recomenda-se incluir a dosagem de Não-HDL 
Colesterol (fração aterogênica do colesterol: 
LDLC e VLDC) na rotina pediátrica, não neces-
sitando de qualquer tempo de jejum.  Valores 
acima de 145 mg/dL indicam necessidade de 
coletar perfil lipídico para avaliar a fração 
com valores elevados.5  

  A hipercolesterolemia familiar é uma doença 
autossômica dominante devido as mutações 
no metabolismo do LDL colesterol.10 A maio-
ria é causada por mutações nos genes do 
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receptor de LDL colesterol na superfície da 
célula (LDLR), mas também podem ocor-
rer nos genes da Apoproteina B – APOB 
(1-12%) e da pró-proteína convertase subti-
lisina/kexina - PCSK9 (2 a 4%).  A forma 
heterozigótica apresenta prevalência de 1 
para 200 a 300 habitantes, mas a forma 
homozigótica é rara (1:300.000 a 1:400.000 
habitantes).  Diferentemente da forma 
heterozigótica, a hipercolesterolemia fami-
liar homozigótica apresenta sintomas e 
sinais precoces: xantelasmas nas articula-
ções e nos membros superiores/inferiores, 
além de arcos cornealis em volta da íris. 
Entretanto as duas formas acarretam o 
desenvolvimento de arteriosclerose, que 
aumenta o risco de morbimortalidade de 
doenças cardiovasculares. Na hipercoles-
terolemia familiar homozigótica, a mani-
festação clínica de doenças cardiovascula-
res inicia precocemente na 2ª. ou 3ª. 
década de vida. 

Obesidade

A dislipidemia secundária à obesidade 
apresenta prevalência elevada 50 a 70% 
das crianças e adolescentes com excesso 
de peso, a prevalência aumenta segundo 
maior grau de obesidade.11,12 No Brasil, 
estudo com 417 crianças e adolescentes 
com sobrepeso e obesidade demonstrou a 
presença de dislipidemia em 66% nas me-
ninas e 45% em meninos.13 

Na obesidade, o perfil lipídico apresenta 
aumento de triglicerídeos (VLDL coleste-
rol) e redução da fração HDL do colesterol, 
apesar do LDL colesterol apresentar valo-
res adequados, há maior quantidade de 
LDL colesterol pequeno, que possui maior 
capacidade de desencadear o processo 
arteriosclerótico.2,5,14  

Ressalta-se a importância de avaliar os 
componentes da síndrome metabólica na 
obesidade (hipertensão arterial, intolerân-
cia à glicose, adiposidade central) que 

também contribuem para o risco de morbi-
mortalidade de doenças cardiovasculares. 
Lembrar que a doença gordurosa do fígado 
não alcoólica consiste em expressão hepática 
da síndrome metabólica.  Assim, o pediatra 
deve pedir perfil lipídico para toda criança e 
adolescente com excesso de peso.

Triagem

A triagem universal para identificação preco-
ce de dislipidemia deve ser feita sem necessi-
dade de fazer jejum, coletando a fração Não-
-HDL colesterol (fração aterogênica do coles-
terol: LDLC e VLDC). De acordo coma faixa 
etária, se o valor estiver acima de 145 mg/dL, 
solicitar o perfil lipídico em jejum de 8 ou 12 
horas (Tabela 1).
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Tabela i – Triagem universal para identificação precoce de dislipidemia.

 Menores de 2 anos 

 2 a 8 anos 

9 a 11 anos  

12 a 16 anos  

17 a 21 anos 

Sem triagem ou Per�l Lipídico*

CondutaIdade

Per�l lipídico completo somente nas condições
de risco cardiovascular

Triagem com dosagem da fração Não–HDLC
Se estiver > 145 mg/dL - solicitar Per�l lipídico completo

Per�l lipídico completo somente nas condições 
de risco cardiovascular

Triagem com dosagem da fração Não–HDLC
Se estiver > 145 mg/dL - solicitar Per�l lipídico completo

*Exceções: nos casos que o lactente ou a criança apresentarem sangue com conteúdo de gordura 
visível ou dosagem de colesterol total > 500 mg/dL ou triglicérides > 1000 mg/dL. 

Fonte: Expert Panel on Integrated Guidelines for Cardiovascular Health and Risk Reduction in 
Children and Adolescents Reduction in Children and Adolescents, 2011.5

Se tiverem alterados, deve-se coletar perfil lipídico com jejum de 8 ou 12 horas para fazer o diagnós-
tico de Dislipidemia. Os valores de referência adequados para o perfil lipídico com ou sem jejum 
estão apresentados na Tabela 2.16

Tabela 2 – Valores de referência adequados para o perfil lipídico (mg/dL) com ou sem jejum, 
na faixa pediátrica de 2 a 19 anos.

Colesterol total

LDLC

HDLC

Triglicérides  
 2 a 9 anos
10 a 19 anos

Não-HDLC

Apolipoproteína B

Em jejumPerfil lipídico (mg/dL)

< 170

< 110

> 45

< 75
< 90

< 120

< 90

< 170

< 110

> 45

< 85
< 100

-

-

Sem jejum

Fonte: SBP, Dep. Científico de Endocrinologia, 2007.16



Diagnóstico

Segundo orientação da Diretriz de Promoção de Saúde Cardiovascular e Redução do Risco 
em criança e adolescente, solicita-se perfil lipídico em jejum 8 a 12 horas de crianças e adoles-
centes:

 Presença de estilos de vida, doenças e utilização de medicamentos contínuos acima citados 
– dislipidemia secundária; 

Presença de história familiar de evento de doença cardiovascular e/ou dislipidemia; 

Consanguinidade dos pais (maior risco de mutações de genes iguais);

Presença de pancreatites (hipertrigliceridemia).

O diagnóstico de dislipidemia deve ser efetuado após constatação de mais de uma mensura-
ção de perfil lipídico alterado, coletado adequadamente no mesmo laboratório de análises 
clínicas, com jejum de 8 a 12 horas.15 A fórmula utilizada para calcular o LDL colesterol, modi-
fica-se segundo o valor de triglicérides acima de 400 mg/dL.  Nestes casos, a fórmula de 
Martin, após jejum de pelo menos 8 horas, deve ser utilizada em vez que da fórmula de Frie-
dewald, que exige jejum de 12 horas, frequentemente comum nos laboratórios de análises 
clínicas.16

Considera-se perfil lipídico alterado quando um ou mais valores séricos de triglicérides, apoli-
poproteínas, colesterol total e frações estiverem com valores inadequados.15 A utilização da I 
Diretriz Brasileira sobre Dislipidemia e Prevenção da Aterosclerose para determinação do 
perfil lipídico da criança maior de 2 anos e do adolescente até 19 anos consiste na recomenda-
ção da Sociedade Brasileira de Pediatria e a Sociedade Brasileira de Cardiologia (Tabela 3).17 

hipertensão). 
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Tabela 3 – Valores séricos do perfil lipídico para crianças acima de 2 anos e adolescentes.

Colesterol total

LDLC

HDLC

Triglicerides

Perfil lipídico (mg/dL)

< 150

< 100

≥ 45

< 100

150 a 169

100 a 129

100 a 129

> 170

≥ 130

≥ 130

Fonte: Giuliano IC et al, 2005.17
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Na literatura científica, o perfil lipídico também pode ser analisado, segundo pontos de corte 
de Kwiterovich PO (2008), para colesterol total e suas frações, Não-HDLC, apolipoproteína AI e 
B (Apo-AI e Apo-B) para crianças e adolescentes (Tabela 4).15 

Tabela 4 – Valores séricos do perfil lipídico para crianças acima de 2 anos e adolescentes.

Colesterol Total

LDLC

Não-HDLC

Triglicérides   
0 a 9 anos
10 a 19 anos

HDL-C

Apolipoproteína B

Apolipoproteína AI

Perfil lipídico (mg/dL)

< 170

< 110

< 120

< 75
< 90

> 45

< 90

> 120

170-199

110-129

120-144

75-99

90-129

45-40

90-109

110-120

≥ 200

≥ 130

≥ 145

≥ 100

≥ 130

< 40

> 110

< 110

Fonte: Kwiterovick PO (2008).15

Prevenção

A prevenção de dislipidemia deve iniciar no período de preconcepção, preocupando-se com 
o estado nutricional, hábitos alimentares e atividade física regular dos futuros pais, além da 
alimentação saudável e atividade física da gestante.  Estímulo ao aleitamento materno e a 
introdução adequada de alimentação complementar contribuem para alimentação saudá-
vel da criança e adolescente. Orienta-se atividade física moderada/intensa diária no mínimo 
de 30 a 120 minutos para crianças e adolescentes.  O estilo de vida saudável colabora para 
melhora do perfil lipídico e prevenção de obesidade.18,19



Nas famílias com história positiva de doen-
ças cardiovasculares, pais com dislipide-
mias ou outras doenças, que podem 
desencadear o desenvolvimento de arte-
riosclerose, devem estabelecer precoce-
mente medidas preventivas para reduzir o 
risco de morbimortalidade de seus filhos.20 

Tratamento 

O tratamento da dislipidemia constitui em 
quadro pilares:  orientação nutricional e 
psicológica de toda família, atividade física 
regular familiar e prescrição de medica-
mentos.  A indicação de tratamento medi-
camentoso deve ser planejada para ser 
prescrita após 6 meses de orientação 
dietética e prática de atividade física.2,5,15, 21 

Existem exceções no uso de medicações 
imediata como nos casos raros de hipertri-
gliceridemia ou síndrome de hiperquilomi-
cronemia com valores de triglicérides 
acima de 1000 mg/dL e ou hipercolestero-
lemia familiar homozigótica, com coleste-
rol total >1.000 mg/dL e LDLcolesterol > 
500mg/dL. Nestas condições, o pediatra 
deve encaminhar para especialista em 
lipídeos.5

Orientação Nutricional 

Modificações na dieta e no comportamen-
to da criança só são viáveis quando há mu-
danças no hábito alimentar e no estilo de 
vida de toda a família.2,15  A orientação 
dietética considera alimentação saudável 
da família, visando peso corpóreo adequa-
do, perfil lipídico e níveis pressóricos san-
guíneos desejáveis.1,22 O consumo exagera-
do de alimentos industrializados, que 
apresentam maior densidade energética, 
teor de sal, açúcar, gorduras saturadas e 
trans, está associado ao perfil lipídico 
inadequado e maior risco de doença 

cardiovascular.24 O balanceamento da dieta  
diária com adequada proporção de proteína 
(15 a 12% do total de energia), carboidratos (50 
a 60% do total das calorias) e lipídios (30%) 
parece ser o modo mais prudente de prevenir 
arteriosclerose nas crianças (maiores de 2 
anos) e nos adultos na população geral. 
Assim, a família deve adotar alimentação sau-
dável: monitorar a necessidade energética 
adequada para crescimento e desenvolvi-
mento; incentivar o consumo de frutas, vege-
tais, legumes, grãos integrais, produtos deri-
vados de leite e carnes (peixes, aves e bovi-
nos); limitar o consumo das gorduras prove-
nientes dos ácidos graxos trans (1% - valor 
energético total diário); limitar a ingestão de 
sal a 5 g/dia – 1 colher de café/ dia; limitar o 
consumo de carboidratos simples a 10% valor 
energético total de carboidratos diário(açú-
car, frutose - suco natural, glicose, dextrino-
maltose).2,15,21

O tratamento dietético deve ser o primeiro 
passo em crianças e adolescentes com altera-
ção lipídica, modificando-se a dieta conforme 
a lipoproteína alterada (LDL-c ou VLDL-c/TG). 
Enfatiza-se a preocupação da redução de 
gorduras para menos de 25% VET, pois com-
promete o crescimento e o desenvolvimen-
to.25 A quantidade de minerais e de vitaminas 
deve ser adequada para promover cresci-
mento e desenvolvimento normais, além de 
que muito micronutrientes são potentes 
antioxidantes exógenos, que colaboram na 
proteção do desenvolvimento do processo 
arteriosclerótico. A meta a ser atingida é a 
normalização dos valores séricos:  Triglicéri-
des < 100 mg/dL (< 10 anos) e < 130 mg/dL (10 a 
19 anos) e LDL-c < 130 mg/dL. 

34



Nas dislipidemias primárias com alteração 
de LDL-c, alguns autores preconizam 
redução de 30 a 50% do valor do LDL-c nos 
adolescentes de 10 a 14 anos, para poste-
riormente atingir a meta.21 As crianças 
maiores de 2 anos de idade com aumento 
da fração LDL-c, com elevação da Apo-B e 
diminuição da fração HDL-c são orienta-
das a seguir a fase II, que constitui em 
dieta normocalórica e com restrição lipídi-
ca (Tabela 5).1,2,5,21-23  O consumo de fibra 
solúvel auxilia na diminuição do LDL-c, 

assim como a utilização de fitosteróis (2 
g/dia), que contribui para a redução de 10 a 15 
% do LDL-c.1,2,5,21-23 A indicação de margari-
nas enriquecidas com fitosteróis limita-se aos 
pacientes dislipidêmicos com finalidade de 
reduzir LDL-c, não tem poder de ação preven-
tiva. A utilização de aveia nas preparações 
como vitaminas de frutas, bolos, frutas e nas 
refeições auxilia   a reduzir o LDL-c.  Atua 
como fibra funcional e possui ß- glutana 
(flavonóide).26 
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Tabela 5 – Orientação Nutricional na Prevenção e Tratamento da Dislipidemia.

Fase I - Prevenção

• Gordura - 30% do valor energético total diário (VET); 

• Saturada < 10% VET;

• Poli-insaturada 10%VET;

• Monossaturada 10 a 15%VET;

• Trans < 1% VET;

• Colesterol < 300 mg/dia;

• Carboidratos - 50 a 60% VET: carboidratos simples (sacarose, frutose, glicose, maltodextrina) < 10% VET;

• Proteína - 10 a 12% VET.

Fase II – Tratamento

 • Gordura – 30% do valor energético diário –VET;

• Saturada < 7% VET;

• Poli-insaturada 10%VET;

• Monossaturada 10 a 15%VET;

• Trans < 1% VET;

• Colesterol < 200 mg/dia

• Carboidratos - 50 a 60% VET: carboidratos simples (sacarose, frutose, glicose, maltodextrina) < 10% VET;

• Proteína - 10 a 12% VET.

Perfil lipídico (mg/dL)

Fonte: Oliveira FL et al, 2010.2



Nas crianças e nos adolescentes com 
hipertrigliceridemia, deve-se aumentar 
oferta de peixe na dieta, visando ao maior 
consumo de ácidos graxos ômega 3, dimi-
nuir consumo de carboidratos simples, 
limitar o consumo de gordura a 30% do 
valor energético total diário e evitar o con-
sumo excessivo de energia.1,2,5,21-23 Nessas 
crianças, deve-se atentar para o consumo 
de açúcar, glicose e frutose presentes em 
alimentos industrializados (bebidas, sucos 
naturais e artificiais, refrigerantes, doces, 
balas, gomas de mascar, bolos prontos, 
pão doce), pois o excesso desses carboi-
dratos contribui para maior elevação de 
triglicérides. O incremento do consumo de 
carboidratos complexos e integrais (arroz, 
aveia, batata) e a ingestão de fibras (idade 
+ 5 g/ dia - dose máxima 25 g/dia) devem 
ser sempre incentivados. Frutas, grãos 
(soja, linhaça) e cereais (aveia) colaboram 
para o aumento da ingestão de fibras 
diária.  Deve-se abolir o suco de frutas e 
água de coco, por sua alta concentração 
de frutose e glicose, respectivamente. 

Independentemente da dislipidemia 
aumento de triglicérides ou LDL-c, deve-se 
reduzir o consumo de gorduras. A meta 
dietética pode ser atingida utilizando-se 
alguns pontos essenciais: evitar o consu-
mo de alimentos com alto teor lipídico e 
por carboidratos simples (industrializa-
dos); trocar alguns alimentos ricos em gor-
duras saturadas e trans por gorduras poli-
-insaturadas (peixes, azeites, frutas – aba-
cate); e escolher alimentos contendo alto 
teor de carboidratos complexos e fibras 
(frutas, grãos, leguminosas, cereais – aveia, 
arroz integral). 

Se o objetivo principal é a educação nutri-
cional destas crianças e adolescentes, 
deve-se ensiná-las “o quê” e “quanto” 
comer. Parece ser esse o modo mais 
eficiente de controlar o hábito alimentar 
do paciente e da sua família. Modelo edu-
cacional parece facilitar o tratamento 

dietético: o primeiro ponto a ser atingido é o 
conhecimento, por parte dos pais e dos 
pacientes, dos alimentos preferidos, identifi-
cando aqueles com altos teores de gordura, 
principalmente àqueles com alto teor de gor-
duras saturada e trans, aprendendo, assim, a 
trabalhar com esses novos conceitos. O 
segundo passo consiste em ensinar os pais e 
o paciente como reduzir ingestão de gordura, 
como realizar a adequação a qualidade dos 
ácidos graxos (priorizando peixes - ômega-3; 
azeite, amendoim, abacate - monossatura-
dos), como ler e entender os rótulos dos 
alimentos, como fazer substituições adequa-
das, como fazer refeições fora de casa e como 
modificar receitas. A substituição dos alimen-
tos consiste em manter escolha de alimentos 
preferenciais e substituí-los por alimentos 
com restrição lipídica, um exemplo consiste 
na troca de leite integral por derivados semi-
desnatados A escolha de leite semidesnatado 
e derivados deve-se à quantidade de vitami-
nas lipossolúveis e carotenoides contidos 
nesses alimentos, que têm função de comba-
ter os radicais livres como antioxidantes exó-
genos. Não utilização de bebidas lácteas. 
Muitas vezes, o pediatra deve explicar ao 
paciente e a sua família que o consumo diário 
de manteiga, margarina ou creme vegetal 
deve ser monitorado, limitado e até abolido 
conforme a gravidade de comprometimento 
do perfil lipídico. A exclusão envolve certos 
grupos de alimentos como petiscos amantei-
gados e salgadinhos, sendo especialmente 
difícil retirar da dieta da criança alimentos 
prediletos ou aqueles que os amigos ou 
irmãos consomem muito. A intervenção 
dietética deve envolver toda família. Neste 
impasse, orienta-se a família a abolir ou dimi-
nuir a frequência do consumo quase zero (1 x 
mês) deste alimento em casa. Sempre contro-
lar a quantidade ingerida diária.
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Com a finalidade de reduzir a ingestão 
lipídica, deve-se optar por: diminuir a 
ingestão de gorduras visíveis (limitando o 
consumo de óleos vegetais, margarina, 
temperos de salada, maionese, cremes, 
molhos e manteiga); reduzir as gorduras 
invisíveis (limitando o consumo de alimen-
tos panificados industrializados, biscoitos, 
salgadinhos); carnes processadas (copa, 
presunto, peito de peru, salame , mortade-
la); utilizar leite semidesnatado e deriva-
dos; escolher a proteína de alto valor bioló-
gico mais magra ( peixe e frango), fazer 
prevalecer as preparações que não neces-
sitem de fritura (ferver, grelhar, cozinhar e 
assar) e não refogar os alimentos. Evitar 
alimentos industrializados enlatados, con-
gelados ou pré-preparados com óleos 
(girassol, algodão, milho, coco) ou margari-
das ou banhas de animais (ditas naturais) 
ou gordura trans. Deve-se utilizar leite 
semidesnatado em todas as preparações 
como pudins e bolos. Reduzir ou abolir a 
quantidade de óleos vegetais na prepara-
ção dos molhos e dos alimentos, preferin-
do o uso de óleo de soja ou canola, por 
apresentar maior quantidade de ácidos 
graxos poli-insaturados ômega 3 (ácido 
graxo essencial linolênico). Utilizar azeite 
de oliva (gordura monossaturada) para 
preparo de saladas e molhos, por seu 
efeito benéfico nas lipoproteínas e sua 
ação antioxidante. 

 Outras trocas de alimentos propiciam 
melhor escolha como alimentos de alto 
teor de lipídios (amendoim, nozes, pipoca 
micro-ondas), deve-se preferir a ingestão 
de pipocas caseiras (preparadas na panela 
com água ou sem nada), além de escolher 
iogurtes congelados desnatados ao invés 
de sorvetes.

O hábito da família de consumir grandes 
quantidades de embutidos (salsicha, pre-
sunto, linguiça, mortadela) e industrializa-
dos (pipocas de micro-ondas ou do 
cinema, bolos, tortas, bolachas, lasanhas) 

também contribui para aumento do LDL-c. O 
primeiro grupo de alimentos de origem 
animal é rico em gordura, principalmente a 
saturada, enquanto o segundo grupo 
também tem alto teor de carboidratos sim-
ples, gordura e gordura trans. A solução é 
diminuir a frequência de consumo destes 
alimentos semanais e aos poucos aboli-las. 

O conhecimento da alimentação das crianças 
em casa e na escola, torna-se fundamental 
para interferir no hábito familiar, pois a orien-
tação específica para cada família é o único 
meio de conseguir o sucesso terapêutico.  
Atualmente, as escolas são obrigadas a modi-
ficar o cardápio em vigência de doenças 
crônicas como dislipidemia, obesidade e 
hipertensão arterial. 

 A conduta terapêutica dietética eficiente 
com objetivo de modificar o hábito familiar e 
o estilo de vida da família deve, sempre que 
possível, ser complementada por apoio de 
assistente social, profissionais da escola e da 
saúde (nutricionista, psicológico, pediatra) 
para obtenção de sucesso pleno. 

Atividade Física 

A atividade física auxilia a controlar o peso 
corpóreo, melhora o condicionamento físico 
(cardiorrespiratório), melhora a resistência à 
insulina, adequa a pressão arterial, colabora 
para a diminuição de LDL-c e triglicérides e 
aumenta o HDL-c 20. A recomendação atual 
sugerida pela Academia Americana de Car-
diologia e pela Academia Americana de 
Pediatria é que a atividade física seja diária, 
com redução do tempo gasto com atividades 
sedentárias (1 a 2 horas/dia). Preconiza-se que 
haja avaliação de atividade física em toda 
consulta com profissional de saúde:1,27 
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• Crianças menores de 2 anos: deve-se 
abolir o tempo gasto em telas como vídeo 
e desenhos; 

• Crianças menores de 5 anos: as medidas 
recomendadas são atividades lúdicas em 
ambiente seguro, com espaço, de prefe-
rência em atividade familiar pelo menos 1 
vez/semana, tempo gasto em atividades 
com tela menor que 2 horas/dia e não colo-
car televisão no quarto; 

• Crianças maiores de 6 anos: recomenda-
-se a realização de atividade física por 1 
hora diária, moderada a intensa; atividade 
intensa musculoesquelética por 3 vezes/-
semana e redução para 2 horas/dia de 
atividade sedentária; 

• Adolescente: recomenda-se exercícios 
repetitivos com moderada intensidade (10 
a 15 vezes), associados à atividade aeróbi-
ca. 

Terapia Medicamentosa

 A terapia medicamentosa deve ser utiliza-
da nas crianças maiores de 10 anos de 
idade que não responderam adequada-
mente após 6 meses de tratamento dieté-
tico e mudança do estilo de vida adequa-
dos, permanecendo com valor plasmático 
da fração LDL-c acima de 190 mg/dL ou 
acima de 160 mg/dL com fatores de risco, 
sugerindo alto risco de desenvolver 
doença cardiovascular precocemente. São 
considerados fatores de risco:1,2,5,28 

• História familiar de dislipidemia, doença 
ou evento cardiovascular precoce;  

• Associação com concentração de HDL-c 
abaixo do normal, valores elevados de 
triglicérides e presença de partículas de 
LDL-c de tamanho pequeno;

• Associação à obesidade e presença de 
síndrome metabólica; 

• Presença de outra condição médica asso-

ciada ao aumento do risco de arteriosclerose, 
como diabetes, Síndrome Imunodeficiência 
Adquirida - SIDA, Lúpus Eritematoso Sistêmi-
co, Transplante de órgão ou câncer;

• Presença de hipertensão arterial; 

• Tabagismo, assim como exposição passiva 
ao fumo; 

• Presença de outros marcadores, como 
elevação de homocisteína e proteína C reati-
va.

Os medicamentos utilizados no tratamento 
das dislipidemias com elevação da fração 
LDL-c atuam diretamente no aumento da 
excreção ou do metabolismo da fração LDL-c, 
reduzindo a produção dessa fração. Os crité-
rios para tratamento medicamentoso são os 
mesmos do consenso de 199228, porém a 
droga de primeira escolha é a estatina. Nas 
crianças menores, a primeira escolha ainda 
consiste nos sequestradores de ácidos bilia-
res, mesmo com efeito colateral de manifes-
tações gastrointestinais. 29 

 As estatinas são consideradas a primeira 
opção para o tratamento medicamento em 
hipercolesterolemia familiar em crianças e 
adolescentes.1,2,5,28-30 A estatina é um inibidor 
da HMG-CoA redutase, que bloqueia a síntese 
do colesterol. A redução da biossíntese total 
do colesterol acarreta resposta das células e 
dos órgãos, aumentando a síntese dessa 
enzima e do receptor LDL-c. A concentração 
sérica de colesterol diminui à custa da remo-
ção da fração LDL-c aumentada no fígado, 
decorrente do incremento dos receptores 
LDL-c. Essa medicação parece baixar as con-
centrações séricas de triglicérides em 15 a 
25%, do colesterol total, em 21 a 32%, a fração 
LDL-c em 25 a 39% e incrementa a fração 
HDL-c em 5 a 10%. Os efeitos colaterais das 
estatinas incluem hepatotoxicidade com 
aumento das transaminases (geralmente 
transitório), miotoxicidade com mialgia e/ou 
raramente rabdomiólise e ainda teratogenici-
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dade. Adolescentes do sexo feminino em 
uso de estatinas devem estar devidamen-
te orientadas quanto aos métodos contra-
ceptivos. Podem ocorrer ainda interações 
medicamentosas com aumento do risco 
de toxicidade (macrolídeos, antifúngicos, 
inibidores de protease, bloqueadores do 
canal de cálcio e ciclosporina), com dimi-
nuição da concentração sérico das estati-
nas (rifampicina, barbitúricos e carbama-
zepina). Sua eficácia e segurança em 
crianças e em adolescentes são similares 
às encontradas em adultos. Deve-se moni-
torar a função hepática e as enzimas mus-
culares. Queixas como insônia, cefaleia e 
sintomas gastrointestinais foram observa-
dos com o uso desse medicamento. Exis-
tem estatinas aprovadas pela Food and 
Drug Administrations (FDA) nos EUA para 
o uso clínico pediátrico, como sinvastatina, 
lovastatina, atorvastatina e pravastatina. A 
preferência atual é a atorvastatina ou a 
pravastatina.31

A American Heart Association desenvolveu 
manual para uso de estatinas em crianças. 
Suas recomendações incluem os critérios 
de seleção (idade e concentração sérica de 
LDL-c), podendo ser influenciado pela pre-
sença e magnitude de outros fatores de 
risco para doença cardiovascular, assim 
como a presença de xantomas cutâneos.  
Importante a inclusão dos pais e familiares 
na decisão do tratamento.1,2,5,28,29

Em geral, o tratamento não deve ser inicia-
do antes dos 10 anos em meninos e antes 
da menarca nas meninas, devendo-se 
aguardar o estágio puberal de Tanner 
igual ou maior que 2.29 Crianças portadoras 
de dislipidemias familiares graves devem 
ser avaliadas de forma individualizada em 
relação à idade de início, pesando-se riscos 
e benefícios do início em idades ainda 
mais precoces 29. Doença hepática, insufi-
ciência renal, miopatia e gravidez consti-
tuem contraindicações para o tratamento 
medicamentoso com estatinas. Os pacien-

tes em tratamento com estatinas devem ser 
monitorados quanto a crescimento (estatura, 
peso, índice de massa corporal), maturação 
sexual e desenvolvimento (estádio puberal de 
Tanner). Dosagens laboratoriais bioquímicas 
(creatinina fosfoquinase, alanina aminotrans-
ferase e aspartato aminotransferase) devem 
ser solicitadas a cada 3 ou 6 meses. 

A dieta deve ser monitorada, estimulando o 
baixo teor de lipídio e deixando clara sua 
importância para o sucesso do tratamento. As 
crianças devem ser aconselhadas sobre 
outros fatores de risco, como ganho de peso, 
tabagismo e sedentarismo. Embora haja 
estudos que mostrem segurança e efetivida-
de do tratamento com estatinas em crianças, 
a ausência de estudos em longo prazo leva 
essas recomendações a ser usadas com crité-
rio. A Tabela 6 mostra as doses das estatinas 
mais comumente usadas.
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Tabela 6 –  Doses das estatinas mais comumente usadas em pediatria de acordo com a idade.

Atorvastatina

Fluvastatina

Lovastatina

Pravastatina

Rosuvastatina

Sivastatina

Idade (anos)Estatina Dose (mg/dia)

10

10

10

8 a 13
≥ 14

10

10

10 a 20

20 a 80

10 a 40

20
40

5 a 20

10 a 40

Fonte: FDA.31

Há poucos estudos com tratamento medi-
camentoso para dislipidemia na síndrome 
metabólica. Em adultos, as drogas mais 
utilizadas para dislipidemia secundária à 
síndrome metabólica são o fibrato e a me-
tformina.  O uso da metformina, utilizada 
para tratar a diabetes mellitus tipo II pode 
auxiliar no controle do perfil lipídico, pois 
atua diminuindo os ácidos graxos livres 
plasmáticos.32 Os fibratos são medicamen-
tos derivados do ácido fíbrico, com meca-
nismo de ação complexo, que age reduzin-
do as concentrações séricas de triglicéri-
des e aumentando as concentrações séri-
cas de HDL-c.1,2,5,28,29 Esta classe de drogas 
deve ser usada preferencialmente em 
crianças e adolescentes com elevação 
grave de triglicérides, com alto risco de 
desenvolverem pancreatite (TG ≥ 500 mg/-
dL).1,2,5,28,29 Podem ainda causar diminuição 
nas concentrações séricas LDL-c.  A dose 
recomendada do benzofibrato ou ciprofi-
brato é 5 a 20 mg/kg/dia (máximo 20 kg) 
para crianças e adolescentes.33,34 Nos, ado-

lescentes, observa-se uso de doses maiores 
chegando a 1000 mg/dia. Os efeitos colaterais 
incluem: elevação das transaminases e creati-
noquinases, miopatia e rabdomiólise, princi-
palmente quando combinado ao uso de esta-
tinas.  Aumento de creatinina pode ser obser-
vado no uso de fibratos, sendo que nos casos 
de doenças renais a dose deve ser ajustada 
para cada doença renal.29,34 Inibidores da 
PCSK9 representam uma nova classe de 
fármacos com elevada capacidade de redu-
ção da LDL. Entretanto, sua indicação de uso 
na idade pediátrica ainda necessita de mais 
estudos de eficácia e segurança.35,36
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Objetivo: Descrever a atual evidência científi-
ca relacionada ao tratamento da síndrome do 
desconforto respiratório do recém-nascido 
dando ênfase às principais recomendações 
existentes para o manejo clínico da doença.

Fontes de dados: artigos científicos selecio-
nados nos repositórios PubMed, Cochrane e 
Scielo, usando os descritores “respiratory 
distress syndrome” e “infant OR newborn” e 
utilizando-se também das referências dos 
artigos encontrados. 

Síntese de dados: A síndrome do desconforto 
do recém-nascido apresenta alta prevalência 
entre os recém-nascidos prematuros e alta 
morbimortalidade. O seu manejo clínico 
inclui o tratamento antenatal, a estabilização 
na sala de parto, o suporte ventilatório na uni-
dade neonatal, o uso do surfactante exóge-
neo e terapias de suporte. 

Conclusões: Destaca-se o uso do corticos-
teróide antenatal como uma das medidas 
mais efetivas de prevenção da doença, junta-
mente com um acompanhamento pré-natal 
adequado. O suporte ventilatório não invasivo 
deve ser otimizado evitando-se a intubação e 
ventilação invasiva. A terapia de reposição 
com o surfactante exógeno realizada de 
forma precoce através de métodos menos 
invasivos se tornou a estratégia mais reco-
mendada para o tratamento da síndrome do 

desconforto respiratório do recém-nascido, 
juntamente com as terapias de suporter que 
evitam ou minimizam os agravos provocados 
pela doença.

Palavras-chave: Síndrome do Desconforto 
Respiratório do Recém-Nascido; Tensoativos; 
Recém-Nascido.

Abstract
Objective: To describe the current scientific 
evidence related to the treatment of 
respiratory distress syndrome in the 
Newborn, emphasizing the main existing 
recommendations for the clinical 
management of the disease. 

Data source: Scientific articles selected from 
PubMed, Cochrane and Scielo repositories, 
using the descriptors “respiratory distress 
syndrome” and “infant OR newborn”, and also 
using the references of the articles found. 

Data synthesis: The respiratory distress 
syndrome of the newborn has a high 
prevalence among premature infants and 
high morbidity and mortality. Its clinical 
management includes antenatal care, 
stabilization in the delivery room, ventilatory 
support in the neonatal unit, use of 
exogenous surfactant, and supportive 
therapies. 
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Conclusions: The use of antenatal corti-
costeroids is highlighted as one of the 
most effective measures to prevent the 
disease, together with adequate prenatal 
care. Non-invasive ventilatory support 
should be optimized avoiding intubation 
and invasive ventilation. Replacement the-
rapy with exogenous surfactant perfor-
med early through less invasive methods 
has become the most recommended stra-
tegy for the treatment of respiratory 
distress syndrome of the newborn, along 
with supportive therapies that prevent or 
reduce the complications caused by the 
disease. 

Keywords: Respiratory Distress Syndrome, 
Newborn; Surface-Active Agents; Infant, 
Newborn.

Introdução
A Síndrome do Desconforto Respiratório 
(SDR) do recém-nascido (RN) é uma das 
principais causas de óbito do período neo-
natal.1 Sua incidència é inversamente pro-
porcional à idade gestacional podendo 
chegar a mais de 95% nos RN abaixo de 27 
semanas de idade gestacional.2 A grande 
incidência da doença nos prematuros e o 
aumento da sobrevida dessa população 
contribuem para uma elevada prevalência 
de displasia broncopulmonar e as sequelas 
ocasionadas por ela.3 

A patogênese da doença está principal-
mente relacionada com a imaturidade pul-
monar e com a menor quantidade de 
surfactante ativo pulmonar.4 A fase alveo-
lar do desenvolvimento pulmonar inicia-se 
somente por volta de 36 semanas de idade 
gestacional.5 Anteriormente ao desenvolvi-
mente alveolar ocorrem a formação dos 
ductos alveolares entre 24 e 36 semanas, 
na fase sacular; e a formação dos bron-
quíolos respiratórios entre 16 e 24 sema-
nas, na fase canalicular.5 Nas fases canali-

cular e sacular, a imaturidade pulmonar 
caracteriza-se por ausência dos alvéolos 
verdadeiros com diminuída superfície de 
trocas gasosas e aumento da permeabilidade 
do epitélio respiratório.6 A produção do 
surfactante incia-se por volta de 22 semanas 
de idade gestacional e atinge o ápice da sua 
secreção com 35 semanas.4 Nos prematuros a 
quantidade de surfactante ativo encontra-se 
diminuída, tanto devido a uma menor secre-
ção, quanto pela inativação ocasionada pelo 
extravasamento de líquidos e proteínas atra-
vés de um epitélio mais permeável.6 A com-
posição do surfactante também se altera 
com a maturidade fetal, o que contribui com 
a melhora de sua função, responsável pelo 
declínio da incidência da SDR ao longo da 
gestação.6

O surfactante é responsável pela redução da 
tensão superficial e sua ausência provoca 
colabamento dos alvéolos, gerando atelecta-
sias progressivas.7 Essas atelectasias causam 
diminuição da relação ventilação/perfusão, 
aumentando assim o shunt intrapulmonar, 
que leva a hipoxemia e acidose.7 Somam-se a 
isso, o agravamento da doença ocasionado 
por fatores que geram estress oxidativo e 
radicais livres, como a presença de infecção, a 
própria lesão pulmonar causada pela ventila-
ção mecânica e a hiperóxia.4

O diagnóstico da SDR é feito pela presença de 
sinais de desconforto respiratório, pelas alte-
rações radiológicas e pela evolução clínica. 
(Tabela 1) Os sinais clínicos de desconforto 
respiratório são a taquipnéia, a presença de 
gemido expiratório, retrações de tórax e dimi-
nuição da entrada de ar à ausculta pulmo-
nar.8 Um escore de gravidade respiratório 
denominado Boletim de Silverman e Ander-
sen (BSA) utiliza cinco características clínicas 
do RN para avaliação da gravidade do quadro 
respiratório: movimento do tórax superior, 
tiragens intercostais, batimento de asa nasal 
e gemido expiratório.9 Apesar de não ter sido 
elaborado para avaliação de recém-nascidos 
prematuros, alguns estudos associaram a 
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presença de um BSA mais elevado com 
uma maior mortalidade e necessidade de 
suporte ventilatório.9 Um BSA ≥7 no 10º 
minuto de vida é um importante preditor 
da necessidade de intubação em recém-
-nascidos < 32 semanas de idade gestacio-
nal.10

Os achados radiológicos da doença 
incluem a presença de um infiltrado retí-
culogranular em aspecto de vidro moído, 
presença de broncogramas aéreos, insu-
flação pulmonar reduzida e presença de 
edema pulmonar.11 A ultrassonografia pul-
monar tem se mostrado uma ferramenta 
promissora no diagnóstico da SDR com 
alta sensibilidade e especificidade para o 
seu diagnóstico.11 Os achados que determi-
nam o diagnóstico são a consolidação pul-
monar, a presença de linhas pleurais anor-
mais e o “pulmão branco” bilateral.12 A 
ultrassonografia pulmonar permite o diag-
nóstico através de um método não invasi-
vo, e permite diminuição da radiação cau-
sada pela radiografia.12 Por outro lado, a 
técnica apresenta pontos negativos que 
incluem o fato de ser um exame operador 
dependente, os riscos biológicos da expo-
sição à longo prazo são desconhecidos, e 
por último, o exame tem dificuldade em 
detectar um pequeno pneumotórax, 
pneumomediastino ou pneumopericárdio, 
o que faz com que, ao menos uma radio-
grafia de tórax seja imprescindível ao 
início do quadro.13

O tratamento da SDR pode ser dividido em 
tratamento antenatal, estabilização na 
sala de parto, suporte ventilatório na uni-
dade neonatal, uso do surfactante exóge-
no, terapias de suporte e perspectivas 
futuras.
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Tabela 1 – Diagnóstico e Avaliação da Gravidade da Síndrome do Desconforto Respiratório 
do Recém-Nascido

Taquipneia (Frequência Respiratória > 60mpm)

Retrações de tórax

Gemência

Estridor respiratório

Batimento de asa nasal

Quadro Clínico – taquidispneia (sinais abaixo) presentes desde o nascimento e com piora progressiva) 

In�ltrado reticulo granular difuso

Presença de broncogramas aéreos

Edema pulmonar

Alterações Radiológicas

Consolidação pulmonar,

Presença de linhas pleurais anormais 

“Pulmão branco” bilateral

Alterações Ultrassonográficas

Sinal cínico

Movimento do tórax

Tiragem intercostal

Retração xifoide

Batimento de asa nasal

Gemido expiratório

0

Sincronizado

Ausente

Ausente

Ausente

Ausente

1

Declive respiratório

Pouco visível

Pouco visível

Discreto

Audível com estetoscópio

2

balancim

Marcada

Marcada

Marcado

Audível sem estetoscópio

Boletim de Silverman e Andersen 
BSA ≥7 no 10º minuto de vida é um importante preditor da necessidade de intubação em RN < 32 semanas



Tratamento antenatal 

Como a prematuridade é o principal fator 
de risco para a doença, a medida mais 
efetiva de prevenção da SDR é evitar o 
parto prematuro ou prolongar a gestação 
o máximo possível, enquanto for seguro 
para a mãe e o feto. Portanto, o cuidado 
prenatal torna-se fundamental.14 Algumas 
medidas podem contribuir para evitar o 
parto prematuro como: o uso de progeste-
rona, a medida do comprimento do cérvix 
em populações de risco e a cerclagem 
cervical.15 O nascimento de recém-nasci-
dos prematuros extremos deve ocorrer em 
centros de referência pois isso aumenta a 
sobrevida, principalmente através da redu-
ção do óbito fetal, óbito em sala de parto e 
nos primeiros dias de vida.16 Portanto o 
transporte de recém-nascidos prematuros 
deve ser feito preferencialmente intra-úte-
ro, com o encaminhamento da gestante 
sob risco.15

Um dos principais tratamentos da SDR 
deve ser realizado antes mesmo do nasci-
mento do paciente: a admnistração do 
corticóide antenatal para a mãe sob risco 
de parto prematuro. O uso de corticóide 
antenatal desempenha diversas funções 
fisiológicas no pulmão em desenvolvimen-
to: aumento da produção do surfactante, 
melhora da complacência pulmonar, dimi-
nuição da permeabilidade vascular, e pro-
move a maturação estrutural do parênqui-
ma pulmonar,17 Um curso único de corti-
cóide antenatal deve ser dado a todas as 
gestantes em que se antecipe um parto 
prematuro entre 24 e 34 semanas de ges-
tação.18 O corticóide antenatal reduz óbito 
neonatal e perinatal e SDR, e provavel-
mente reduz o risco de  hemorragia intra-
ventricular.18 Para as gestantes com menos 
de 24 semanas, ou mais de 34 semanas, o 
uso do corticoide deve ser individualiza sco 
de hipoglicemia, devendo-se assim pesar 
risco e benefício nesses casos.19 O tempo 
ideal da administração do corticóide é 

entre 24 horas a uma semana antes do parto, 
entretanto seu efeito já se inicia em poucas 
horas após sua administração.21 Um segundo 
ciclo de corticóide após uma ou duas sema-
nas da primeira dose se mostrou efetiva em 
reduzir a necessidade de suporte respiratório 
porém sem grandes efeitos em morbimortali-
dade.15

Estabilização na Sala de Parto

A estabilização na sala de parto é parte 
importante do manejo do recém-nascido 
prematuro evitando o agravo das doenças 
como a SDR. Para os recém-nascidos que não 
necessitam reanimação o clampeamento 
tardio (>30 segundos) deve ser preconizado 
uma vez que ele está associada a um aumen-
to de sobrevida nessa população.22 Em mode-
los animais o clampeamento tardio mostrou 
uma menor ocorrência de bradicardia, prova-
velmente pela transição mais gradual devido 
à queda da resistència pulmonar antes do 
aumento abrupto da resistència sistêmica 
pelo clampeamento do cordão.23 
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O uso do CPAP na sala de parto deve ser 
iniciado para os recém-nascidos prematu-
ros menores de 32 semans ou menores do 
que 1500 gramas de peso de nascimento, 
logo após o nascimento, antes mesmo que 
apresentem doença respiratória.24 O uso 
do CPAP comparado a terapia de suporte 
reduziu tempo de ventilação e necessida-
de de surfactante nesses recém-nascidos 
e, comparado à intubação e ventilação, 
reduziu displasia broncopulmonar e mor-
talidade com 36 semanas de idade gesta-
cional corrigida.24 Recomenda-se o uso de 
uma pressão mínima de 5 cmH2O na apli-
cação do CPAP na sala de parto.24 Para os 
RN maiores de 32 semanas indica-se a 
utilização do CPAP na presença de sinais 
de desconforto respiratório.25 

Como a hiperóxia é um fator de agravo da 
doença, é importante controlar a adminis-
tração de oxigênio de acordo com as dire-
trizes do programa de reanimação neona-
tal.25 Para os menores de 34 semanas de 
idade gestacional a ventilação, em caso de 
necessidade de reanimação, deve ser 
iniciada com oxigênio a 30%.25  Porém, a 
concentração de oxigênio deve ser ajusta-
da de acordo com as metas de saturação 
na sala de parto que são: 70 a 80% nos 
primeiros 5 minutos de vida, 80 a 90% de 5 
a 10 minutos, e 85 a 95% acima de 10 minu-
tos.25

Suporte Ventilatório na 
Unidade Neonatal

O suporte ventilatório é parte importante 
do tratamento da SDR e a maioria dos 
pacientes vai necessitar de ventilação me-
cânica invasiva. Entretanto, é preconizado 
que o tempo de ventilação mecânica inva-
siva seja o menor possível visando redução 
da lesão pulmonar induzida pela ventila-
ção.15 Um maior tempo de ventilação e o 
uso do oxigênio suplementar são, depois 
da idade gestacional, os dois principais 

fatores de risco para o desenvolvimento da 
displasia broncopulmonar.26

Grandes avanços surgiram no tratamento da 
SDR com a utilização do CPAP precoce desde 
a sala de parto. O uso do CPAP promove uma 
melhora da oxigeneção, reduz a incidência de 
apnéia obstrutiva pela manutenção do 
volume pulmonar e reduz a resistência das 
vias aéreas superiores.24 Apesar das vanta-
gens do uso do CPAP existem algumas difi-
culdades técnicas para sua aplicabilidade e 
muitos recém-nascidos prematuros apresen-
tam falha, necessitando uma estabilização 
inicial pela ventilação mecânica invasiva.27

Várias são as causas que levam à falha do 
CPAP incluindo a imaturidade pulmonar, 
instabilidade da caixa torácica, obstrução de 
vias aéreas superiors e drive respiratório 
inadequado.27 O sucesso da técnica depende 
de uma equipe multiprofissional bem treina-
da e capacitada. Na tentativa de minimizar 
essas falhas, novas modalidade de ventilação 
não invasiva foram desenvolvidas.25,28 

Vários estudos têm comparado a ventilação 
não invasiva intermitente (VNI) com o uso do 
CPAP nasal nos recém-nascidos com SDR. A 
VNI precoce, ou seja, aplicada a recém-nasci-
dos prematuros sob risco de apresentarem 
ou apresentando quadro inicial de SDR, mos-
trou ser eficaz em prevenir a entubação 
traqueal e ventilação mecanica invasiva 
porém sem redução na prevalência de displa-
sia broncopulmonar.28 A utilização da VNI 
após a extubação também é eficaz em redu-
zir falhas de extubação mas sem que isso se 
traduza em uma redução da doença pulmo-
nar crônica do recém nascido ou na mortali-
dade.29 Os métodos sincronizados de VNI 
parecem ser ainda mais efetivos efetivos do 
que as modalidades não sincronizadas para 
reduzir falha de extubação.29

Mesmo com os avanços nas técnicas não 
invasivas, como dito anteriormente, a maioria 
dos recém-nascidos prematuros vai necessi-
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tar de suporte ventilatório invasivo.15 Para 
esses pacientes discute-se quais as melho-
res estratégias ventilatórias. Com a moder-
nização dos ventiladores mecânicos e 
desenvolvimento de sensores de fluxo 
mais apropriados aos RN prematuros, a 
ventilação com volume garantido, que já 
era rotineira no tratamento de crianças 
maiores e adultos, passou a ser uma tera-
pêutica frequente também nas unidades 
neonatais.30 O volutrauma, que é o dano 
causado pela superdistensão das vias 
aéreas, é um dos principais responsáveis 
pela lesão induzida pela ventilação.31 Desta 
forma, é necessario monitorar de perto o 
volume corrente do RN prematuros para 
que a ventilação se mantenha em um alvo 
adequado, que tem sido demonstrada 
como 4 a 5ml/kg na primeira semana de 
vida, e cerca de 6ml/kg a partir da terceira 
semana.32 A ventilação com volume garan-
tido possibilita que o próprio aparelho faça 
o ajuste da pressão necessária para se atin-
gir o volume adequado especificado no 
ventilador como volume-alvo.31  Alguns 
estudos mostraram que quando compara-
dos aos RN ventilados com modos ventila-
tórios limitados a pressão tradicionais, os 
RN ventilados com volume garantido apre-
sentaram menores taxas de morte ou 
displasia broncopulmonar, síndrome de 
escape de ar, hemorragia periventricular 
grave (graus III e IV), e menor tempo de 
ventilação mecânica.31 

Outra estratégia ventilatória utilizada para 
o tratamento da SDR é a ventilação de alta 
frequência. Alguns estudos compararam a 
ventilação de alta frequência com a venti-
lação convencional e encontraram os 
seguintes resultados: compadado à venti-
lação convencional, a alta frequência apre-
sentou uma pequena vantagem em reala-
ção a prevenção de doença pulmonar 
crônica.33 Porém, os estudos que fizeram 
essa comparação apresentam inconsistên-
cia em relação aos seus resultados, e com 
alguns trabalhos mostrando um aumento 

do risco de síndrome escape de ar.33  Os estu-
dos não comparam a ventilação de alta 
frequência com volume garantido com a ven-
tilação convencional com volume garantido. 
As evidências atuais não sugere o uso rotinei-
ro de ventilação de alta frequência para o 
tratamento da SDR.33

Uso do Surfactante Exógeno

O surfactante é composto por lipídeos e pro-
teínas, sendo produzido e secretado pelo 
pneumócito do tipo II para a luz do alvéolo.34 

Apesar das proteínas (apoproteinas SPA, SPB, 
SPC e SPD) representarem apenas 10% da 
composição da molécula, elas desempenham 
importantes funções relacionadas ao meta-
bolismo, secreção, inibição da inativação e até 
mesmo funções de defesa.35 A SPA participa 
da regulação da secreção do surfactante e de 
sua recaptação, participa do mecanismo pro-
tetor do surfactante atuando na inibição da 
inativação pelas proteínas presentes no 
edema alveolar, além de ter um papel na 
defesa pulmonar por atuar como uma opso-
nina.35 A SPB e SPC atuam na adsorção (espa-
lhamento) do surfactante para a formação da 
fina membrana que recobre a luz alveolar.35

A SPB é responsável pela organização da mie-
lina tubular no interior do alvéolo, sendo tão 
essencial à função pulmonar do surfactante 
que sua deficiência congênita é incompatível 
com a vida.36 A SPD também tem uma impor-
tante função moduladora da interação entre 
o hospedeiro e diversos microorganismos 
inalados, participando da resposta imune e 
na regulação da inflamação provocada por 
esses agentes.36 O principal grupo lipídico do 
surfactante é o das fosfatidilcolinas, sendo o 
di-palmitoil-fosfatidilcolina (DPPC) o principal 
representante desse grupo.34 
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O DPPC é tamém o principal responsável 
pela ação de diminuição da tensão super-
ficial nos alvéolos, evitando seu colaba-
mento.34 Os surfactantes podem ser de 
origem natural ou sintética.37 No Brasil os 
surfactantes disponíveis são os de origem 
natural proveniente de macerado pulmo-
nar bovino, o Beractant (Survanta®) e o 
derivado de macerado pulmonar suíno, o 
Poractant Alfa (Curosurf®).  O surfactante 
sintético amplamente utilizado em outros 
países é o Lucinactant (Surfaxin®).37 

Ambos os surfactantes utilizados no Brasil 
apresentam alta eficácia no tratamento da 
doença.37,38 A comparação entre eles mos-
trou que o poractant alfa é superior ao 
beractant porém as doses que foram com-
paradas foram diferentes: 150 a 200mg/kg 
de poractant alfa versus 100mg/kg de 
beractant.38 Quando comparadas as 
mesmas doses dos dois surfactantes 
(100mg/kg) não houve diferença entre 
mortalidade ou morbidade comparando-
-se as duas preparações de surfactante.38

Uma das prioridades no manejo do RN 
prematuro sempre foi a administração 
precoce do surfactante. Assim, no passado 
indicava-se a realização do surfactante 
profilático, ou seja, antes do início da 
doença e o mais rápido possível.39 Os 
primeiros estudos realizados demonstra-
ram que o surfactante profilático reduzia 
mortalidade e síndrome de escape de ar.39

Entretanto, com as mudanças ocorridas no 
tratamento dos RN prematuros incluindo 
o aumento do uso do esteróide antenatal e 
ampla utilização do CPAP precoce para 
estabilização dos RN prematuros obser-
vou-se uma superioridade na terapia sele-
tiva do surfactante (associado ao uso do 
CPAP precoce), ou seja somente para os 
recém-nascidos que desenvolviam a 
doença, quando comparada a terapia pro-
filática.39 A terapia seletiva diminuiu o risco 
do desfecho displasia broncopulmonar ou 
óbito sem aumentar a mortalidade ou 
síndrome de escape de ar.39  Com o desen-

volvimento de modalidades menos invasivas 
de administração do surfactante surgiu nova-
mente o questionamento dos benefícios do 
surfactante mais precoce, mas nesse caso, 
administração terapêutica em RN com sinais 
da doença mas ainda baixas necessidades de 
oxigênio.40  Para pacientes com indícios da 
doença, a administração precoce através de 
um cateter fino (LISA – less invasive surfac-
tant administration) parece diminuir a inci-
dência de displasia broncopulmnoar entre os 
sobrevivents com 36 semanas de idade ges-
tacional.41 A técnica do LISA, além de prevenir 
a lesão pulmonar ocasionada pela ventilação, 
permite ainda a continuidade do uso do 
CPAP durante a instilação minimizando os 
riscos do colabamento alveolar e da formação 
de atelectasias pela doença.40 Ainda discute-
-se a segurança nos RN menores de 27 sema-
nas principalmente pelo risco-benefício da 
técnica nessa população uma vez que a 
grande maioria desses pacientes irá necessi-
tar de ventilação por algum período.41

Uma das grandes discussões relacionadas a 
administração do surfactante pelo LISA diz 
respeito a necessidade, ou não, de analgésia 
para a realização do procedimento.42, 15 A larin-
goscopia realizada durante o procedimento 
causa dor e estresse ao RN.42 A dor pode 
causar alterações hemodinâmicas a curto 
prazo e efeitos adversos no crescimento cere-
bral e desenvolvimento a longo prazo. Por-
tanto, o uso de medicação analgésica estaria 
indicado antes da realização do LISA.42 Por 
outro lado, vários estudos mostraram que a 
realização da analgesia aumente o risco de 
apneéia nesses RN, inclusive com necessida-
de de ventilação mecânica, ou seja, anulando 
todos os benefícios da técnica.43 O uso de 
analgésico entre os centros que realizam a 
técnica do LISA é bastante heterogêneo, 
tanto em relação a sua não utilização, quanto 
em relação as medicações utilizadas.44 Os 
principais medicamentos analgésicos e seda-
tivos utilizados até o momento são: o fentanil, 
a ketamina, o propofol.44
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A dexmedetomidina tem sido utilizada 
cada vez mais na população pediátrica e 
está começando a ser estudada em 
pacientes RN ventilados, com uma vanta-
gem teórica de ter uma ação sedativa, 
ansiolítica e analgésica sem causar 
depressão respiratória significante.45

Terapias de suporte
As terapias de suporte incluem desde os 
cuidados gerais com o recém-nascido, per-
mitindo seu crescimento adequado e 
minimizando possíveis intercorrências, 
quanto algumas medicações que atuam 
de forma adjuvante ao tratamento da 
doença. 

A terapia nutricional é parte importante 
desse cuidado. A nutrição parenteral deve 
ser iniciada logo nas primeiras horas de 
vida.15 Um aporte protéico maior nos 
primeiros dias permite uma menor restri-
ção de crescimento extrauterina, impor-
tante para o crescimento pulmonar.15 A 
nutrição enteral deve ser iniciada o quanto 
antes, de acordo com a estabilidade do 
RN.15 Entretanto nenhuma estratégia 
nutricional se mostrou superior na redu-
ção da incidência da displasia broncopul-
monar.46

O uso de cafeína está indicado de forma 
profilática pois seu uso facilita a extubação 
mais precoce com redução da displasia 
broncopulmonar, além de estar associado 
a melhores desfechos de neurodesenvolvi-
mento com 18 meses.47 A dose habitual de 
cafeína é uma dose de ataque de 20mg/kg 
seguida de manutenção de 5 a 10 mg/kg/-
dia.15 Doses maiores estão sendo estuda-
das e parecem promover uma melhora na 
função pulmonar a curto prazo e reduzir 
displasia, mas os estudos ainda apresen-
tam resustados imprecisos e alto risco de 
viés para que as doses mais elevadas 
sejam recomendadas de rotina.48 

Antibióticos não são recomendados para o 
tratamento da SDR.15  Devem ser iniciados 
somente na suspeita de sepse e, quando 
iniciados empiricamente devem ser suspen-
sos o quanto antes.49 Cursos longos de antibi-
óticos também devem ser evitados pois estão 
associados a uma maior morbimortalidade 
nos prematuros.50

O corticoide pós-natal é uma terapia ampla-
mente estudada, porém com alguns resulta-
dos controversos. A avaliação de diversos 
ensaios clínicos randomizados mostrou que o 
uso de corticóide sistêmico precoce (até o 
sexto dia de via), apesar de facilitar extubação 
e reduzir a incidência de displasia broncopul-
monar, provoca vários efeitos adversos a 
curto e longo prazo incluindo: sangramento 
intestinal, perfuração, hiperglicemia, hiper-
tensão, cardiomiopatia hipertrófica, alteração 
do crescimento e paralisia cerebral.51 Portan-
to, o uso do corticóide postnatal até o sexto 
dia de vida não está indicado de rotina.51 Já o 
uso tardio (após o sexto dia de vida) parece 
reduzir o risco de óbito ou displasia bronco-
pulmonar sem causar o aumento na incidên-
cia de paralisia cerebral, porém não se sabe os 
efeitos a longo prazo no neurodesenvolvi-
mento.52 Assim, o uso do corticóide posnatal 
deve ser bem ponderado e criterioso, sendo 
indicado para aqueles pacientes com dificul-
tade de redução dos parâmetros ventilatórios 
e, sempre a partir da segunda semana de 
vida.51,52

O uso de óxido nítrico inalatório nos RN que 
evoluem com um quedro de hipertensão pul-
monar, complicação frequente causada pela 
SDR, tem aumentado nos últimos anos.53

Estudos em modelos animais mostram efei-
tos favoráveis do óxido nítrico no desenvolvi-
mento pulmonar e, prevenção e atenuação 
causada por lesões induzidads pela hiperó-
xia.54 Entretanto, ainda não existem evidên-
cias da eficácia do uso da terapia e ela não é 
recomendada para uso nos RN prematuros.55 
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Quadro 1. Resumo das recomendações para o tratamento da Síndrome do Desconforto 
Respiratório do Recém-Nascido

- O acompanhamento pré-natal é imprescindível para prevenir o parto prematuro.

- O nascimento de RN prematuros deve ocorrer em centros de referência

- Um ciclo de corticoide antenatal está indicado na eminência de parto prematuro entre 24 e 34 semanas.

- O tempo ideal do corticoide antenatal é entre 24 horas a 7 dias antes do parto. 

- O uso de corticoide antenatal em gestantes <24 semanas ou >34semanas deve ser individualizado.

Tratamento Antenatal

O clampeamento tardio de cordão (>30segundos) é preconizado para RN que não necessitam reanimação.

- O CPAP na sala de parto deve ser iniciado para RN < 32semanas ou <1500g de peso de nascimento.

- Recomenda-se uma pressão mínima de 5cmH2O na aplicação do CPAP na sala de parto.

- Para RN > 32semanas o CPAP está indicado na presença de desconforto respiratório. 

- A hiperóxia deve ser evitada através da monitorização da saturação alvo:

Estabilização na sala de parto

Boletim de Silverman e Andersen 
BSA ≥7 no 10º minuto de vida é um importante preditor da necessidade de intubação em RN < 32 semanas

Até 5 min de vida

5 a 10 min de vida

Acima de 10 min de vida

70 a 80%

80 a 90%

85 a 95%

- É preconizado o uso de CPAP precoce nos RN < 32semanas ou <1500g de peso de nascimento

- A ventilação não invasiva (VNI) sincronizada parece reduzir falha de extubação, mas não confere vantagens a
  longo prazo como redução da incidência de displasia broncopulmonar. 

- É imprescindível minimizar ao máximo o tempo de ventilação mecânica invasiva naqueles RN que não 
  conseguem se manter exclusivamente em ventilação não invasiva. 

- Durante a ventilação mecânica invasiva manter volume alvo de 4 a 5 ml/kg nas primeiras duas semanas de vida 
  e cerca de 6ml/kg a partir da terceira semana.

- A ventilação com volume garantido parece reduzir morte ou displasia broncopulmonar, síndrome de escape 
  de ar, hemorragia periventricular grave e tempo de ventilação mecânica. 

- A ventilação de alta frequência não é recomendada de rotina para o tratamento da SDR.

Suporte Ventilatório na Unidade Neonatal
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- O surfactante exógeno está indicado após o início da doença respiratória (necessidade de FiO2 30-40% 
  com CPAP 6mmHg)

- O surfactante menos invasivo – LISA deve ser a escolha preferencial para os centros treinados para a técnica (
  nesse caso considerar uma FiO2 de 30% para a indicação do surfactante).

- A dose recomendada de surfactante é de 100 a 200mg/kg de poractante alfa e 100mg/kg de beractante
  (no caso do LISA a dose sugerida é de 200mg/kg de poractante alfa e 100mg/kg de beractante). 

- Para RN muito prematuros o surfactante pode ser administrado de forma pro�lática caso tenha sido entubado 
  durante a reanimação na sala de parto. 

- O uso de analgesia deve ser considerado para realização do LISA e certamente realizada para intubação 
  eletiva em caso de piora respiratória do RN. 

- O retratamento com surfactante exógeno (segunda e terceira dose) pode ser considerado caso haja a 
  persistência de elevadas necessidade de concentrações de oxigênio. Nesse caso sempre considerar outras 
  causas para essa necessidade. 

Uso do Surfactante Exógeno

Boletim de Silverman e Andersen 
BSA ≥7 no 10º minuto de vida é um importante preditor da necessidade de intubação em RN < 32 semanas

- Iniciar a nutrição parenteral logo nas primeiras horas.

- Um aporte proteico maior nos primeiros dias permite uma menor restrição de crescimento
   extrauterina (no mínimo 1,5g/kg/d).

- Iniciar a nutrição enteral o quanto antes, de acordo com a estabilidade hemodinâmica do RN.

- Cafeína na dose habitual (ataque 20mg/kg e manutenção 5 a 10mg/kg) deve ser iniciada precocemente.

- Antibióticos somente na suspeita de sepse, e se iniciados empiricamente suspender o mais rápido possível.

- O uso do corticoide pós-natal deve ser bem ponderado e criterioso naqueles pacientes com di�culdade 
  de redução dos parâmetros ventilatórios e, sempre a partir da segunda semana de vida

- O uso de óxido nítrico não é recomendado de rotina para RN prematuros.

Terapias de Suporte



Perspectivas Futuras

As perspectivas futuras para o manejo da 
doença incluem a melhora no tratamento 
com aperfeiçoamento das estratégias ven-
tilatórias e novos métodos de administra-
ção do surfactante, prevenção das seque-
las da doença e, a forma mais efetiva de 
reduzir a incidência da doença é certa-
mente através da prevenção da prematuri-
dade. 

Outras técnicas de administração do 
surfactante estão sendo estudadas, mas 
ainda não se mostraram tão efetivas: 
administração do surfactante via máscara 
laríngea e surfactante inalatório. O uso de 
surfactant inalatório em estudos iniciais 
mostrou uma melhora da oxigenação após 
o tratamento, mas existem várias dificul-
dades técnicas na administração de uma 
dose efetiva de surfactante via inalatória 
relacionadas a técnica de aerossolização e 
as características do surfactante utiliza-
do.15, O maior desafio é promover uma 
distribuição adequada de surfactante nos 
alvéolos e ductos alveolares.56  Apenas 1 a 
10% do surfactante administrados chega 
ao parênquima distal.56 Vários tipos de 
nebulizadores foram desenvolvidos na 
tentativa de promover uma melhor distri-
buição pulmonar de surfactante.56

A terapia com o uso de células-tronco me-
senquimais parece ser promissora na 
redução da sequelas pulmonares causa-
das pela displasia broncopulmonoar.57,58  
Diversos estudos em animais provaram 
que o uso de células-tronco mesenquimais 
pode prevenir a injúria pulmonar causada 
pelo oxigênio em modelos de camundon-
gos.57 A terapia parece ter alguns efeitos 
anti-inflamatórios, pró-angiogênicos, anti-
fibrótico e antioxidante, que atuariam na 
prevenção da sequelas da doença, além de 
liberar fatores de crescimento que promo-
vem o crescimento pulmonar.58 Uma me-
tánalise dos estudos em animais mostrou 

que o uso de células tronco promove uma 
melhora da alveolarização, inflamação pul-
monar, hipertensão pulmonar, fibrose e 
angiogênese, porém sem melhora da sobre-
vida.59 Os estudos avaliados eram bastante 
heterogêneos e foram avaliados como apre-
sentando um potencial risco de viés.59 Alguns 
ensaios clinicos em RN mostraram que a utili-
zação de células-tronco é viável e parece ser 
segura.60 Entretanto ainda existem grandes 
barreiras para a realização dos ensaios clíni-
cos necessários  para comprovar a segurança 
e eficácia da terapia.58
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Nesta seção, vamos destacar a mesa redonda 
sobre Micronutrientes do 4º Congresso Brasi-
leiro e 7º Simpósio Internacional de Nutrolo-
gia Pediátrica que aconteceu na sala 2 do 
Centro de Convenções de Goiânia no dia 8 de 
abril de 2022.

Em primeiro lugar, houve a apresentação do 
Prof. Dr. Luiz Anderson Lopes, que abordou os 
aspectos clínicos e funcionais relacionados ao 
cálcio, principalmente no que se refere a 
necessidades metabólicas para garantir o 
crescimento físico na infância e na adoles-
cência. O foco mais intrigante foi a constata-
ção da dificuldade que este grupo populacio-
nal tem para ingerir a quantidade diária reco-
mendada para a idade e sexo. Estudos nacio-
nais têm mostrado que o consumo de 
alimentos considerados fontes de cálcio, pre-
dominantemente, não tem garantido a oferta 
diária requerida. Esta característica é mais 
evidente entre adolescentes, que não tem o 
hábito de consumir leite e derivados (princi-
pais fontes alimentares de cálcio), mas, por 
outro lado é nesta idade que o requerimento 
é maior (necessitam ingerir entre 1.000 a 
1.300 mg de cálcio por dia).

Paralelamente, a Profa. Dra. Mônica Lisboa 
Chang Wayhs, apresentou aspectos relacio-
nados a vitamina D, que tem participação 
direta no metabolismo do cálcio e do fósforo 
e, consequentemente, na saúde óssea e no 
crescimento físico. À esta vitamina, também 
considerada um hormônio, tem sido atribuí-
da diversas outras funções e sua deficiência 
associada a diversas doenças inflamatórias. 
Três aspectos merecem destaque na apre-
sentação: (1) o indesejável aumento nas taxas 
de prevalência da deficiência de vitamina D 
em crianças e adolescentes brasileiros, princi-
palmente pela diminuição do consumo 

alimentar dos alimentos fonte e pela menor 
exposição solar resultante da preocupação de 
pais e profissionais de saúde com as doenças 
de pele causadas pela ação dos raios ultravio-
leta; (2) a importância de reconhecer os 
grupos de risco de deficiência para a adequa-
da intervenção, mesmo na ausência do diag-
nóstico baseado no nível sérico da 25-OH-Vi-
tamina D; (3) a 

recomendação de suplementação de vitami-
na D para lactentes em aleitamento materno 
exclusivo, logo após ao nascimento, e para 
todas as crianças e adolescentes, indepen-
dente das condições de saúde, que não inge-
rem a quantidade recomenda de ingestão 
diária na dieta (400 UI para menores de 1 ano 
e 600 UI para maiores de 1 ano) ou que não se 
exponham ao sol regularmente.

Por fim, deixo aqui a recomendação de leitu-
ra do artigo do professor Michael F Holick, 
que fornece as recomendações da Endocrine 
Society para avaliação, tratamento e preven-
ção da deficiência de vitamina D com ênfase 
nos pacientes que estão nos grupos de risco.

Holick MF, Brinkley NC, Bischoff-Ferrari HA, et 
al. Evaluation, treatment and prevention of 
vitamin D deficiency: an Endocrine Society 
Clinical Practice Guideline. J Clin Endocrinol 
Metab. 2011;96:1911-30.

Link:https://academic.oup.com/jcem/arti-
cle/96/7/1911/2833671?login=true

Highlights

Cálcio, vitamina D e crescimento físico de crianças 
e adolescentes
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