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SANTANA, Lidiane Costa. Diagnóstico preventivo e tratamento da 
hiperbilirrubinemia neonatal. 2018. 29 folhas. Trabalho de Conclusão de Curso de 
Graduação em Biomedicina – Faculdade Pitágoras, Belo Horizonte, 2018. 

 

RESUMO 

 

A hiperbilirrubinemia ou icterícia neonatal e a coloração amarelada na pele do 

recém-nascido devido ao aumento da bilirrubina no corpo. O presente trabalho teve 

como objetivo identificar métodos de diagnóstico e tratamento para a 

hiperbilirrubinemia neonatal. Foi realizada uma revisão de literatura selecionados 

artigos das plataformas Scielo, Lilacs e periódicos Capes publicados no período de 

2008 a 2018. A hiperbilirrubinemia neonatal se divide em fisiológica e patológica, 

com formas de tratamentos com opção de fototerapia, exsanguineotransfusão, e que 

não diagnosticada e tratada adequadamente pode chegar ao quadro grave de 

kernicturus, com sequelas celebrais irreversíveis. A prevenção é uma forma eficiente 

para se evitar a hiperbilirrubinemia grave ou mesmo suas principais sequelas. 

Protocolos de detecção como usa a escala de Kramer, a permanência hospitalar 

mínima de 48 horas são medidas que ajuda na prevenção. A hiperbilirrubinemia tem 

sequelas graves quando não tratada ou percebida, no entanto pode ser evitável. 
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SANTANA, Lidiane Costa Preventive diagnosis and treatment of neonatal 
hyperbilirubinemia. 2018. 29 folhas. Trabalho de Conclusão de Curso Biomedicina 
– Faculdade Pitágoras, Belo Horizonte, 2018. 

ABSTRACT 

Hyperbilirubinemia or neonatal jaundice and yellowing of the skin of the newborn due 

to increased bilirubin in the body. The present study aimed to identify methods of 

diagnosis and treatment for neonatal hyperbilirubinemia. A review of the literature 

selected articles from the Scielo, Lilacs and Capes journals published between 2008 

and 2018. Neonatal hyperbilirubinemia is divided into physiological and pathological, 

with forms of treatments with phototherapy, exsanguineotransfusion, and that is not 

diagnosed and treated properly can reach the serious picture of kernicturus, with 

irreversible celebrational sequelae. Prevention is an efficient way to avoid severe 

hyperbilirubinemia or even its major sequelae. Detection protocols as used on the 

Kramer scale, the minimum hospital stay of 48 hours are measures that aid in 

prevention. Hyperbilirubinemia has severe sequelae when untreated or perceived 

however can be avoidable. 
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1- INTRODUÇÃO 

A coloração amarela da pele e mucosas do recém-nascido (RN) em 

decorrência do aumento da bilirrubina é chamada de icterícia ou hiperbilirrubinemia 

(VINHAL; CARDOSO; FORMIGA, 2009). A bilirrubina aumenta devido a falhas no 

organismo do bebê, quanto há renovação de células eritrocitárias em excesso ou por 

imaturidade do fígado que não consegue metabolizar toda a bilirrubina no sangue  

ao qual necessita de intervenções clínicas a fim de evitar danos 

irreversíveis(GONZÁLES; URÍA; MORÁN ,2010). 

  O produto derradeiro do catabolismo do grupo heme, a bilirrubina que tem 

procedência em sua maioria na hemoglobina circulante no sistema retículo-

endotelial, acontece oxidação do grupo heme em biliverdina pela heme-oxigenase e, 

em seguida a biliverdina é ligeiramente abreviada a bilirrubina pela biliverdina-

reductase.. Faz-se o transporte da bilirrubina para o fígado pelo meio de sua ligação 

reversível à albumina que é conduzido através da membrana dos hepatócitos. 

Depois é captada pelo hepatócito onde é conjugada pela ação da UDP 

glicuroneltransferase. A bilirrubina direta posteriormente é excretada pelo sistema 

digestivo do RN. A bilirrubina livre não conjugada pode atravessar a barreira 

hematoencefálica e provocar toxicidade no sistema nervoso central que é a fase 

mais grave da doença (CLOHERTY, 2015). 

Faz-se necessário estudar a hiperbilirrubinemia, pois se trata de um assunto 

com grande ocorrência no período neonatal, ao qual pode se passar despercebido 

pelo profissional, por não conseguir interpretar corretamente os dados para se 

confirmar a icterícia neonatal assim contribuindo para comunidade acadêmica com o 

levantamento de técnicas, protocolos de como diagnosticar corretamente a icterícia, 

o tratamento efetivo e medidas para se evitar sequelas irreversíveis assim como se 

discutir a importância do diagnóstico precoce.  

O problema de pesquisa que busca respostas para a pergunta: Como a 

hiperbilirrubinemia neonatal deve ser diagnosticada e tratada?  

Com o objetivo geral de identificar métodos de diagnósticos e tratamentos 

para hiperbilirrubinemia neonatal discutindo a importância do diagnóstico preventivo. 

E objetivos específicos de descrever a metodologia para diagnóstico da 

hiperbilirrubina neonatal, apresentar formas de tratamentos da hiperbirrubinemia 

neonatal, evidenciar a importância dos testes preventivos. 
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Foram pesquisados para essa revisão de literatura artigos publicados entre os 

anos de 2008 a 2018, nas plataformas de acervos eletrônicos como Capes, Scielo, 

Lilacs e Google Acadêmico com as palavras de pesquisas hiperbilirrubinemia 

neonatal, icterícia neonatal, kernicterus, fototerapia, exsanguíneotransfusão, nos 

quais foram selecionados 20 artigos pertinentes para esse trabalho. 
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2. DIAGNÓSTICO DA HIPERBILIRRUBINEMIA 

 

 

A coloração amarela da pele e mucosas do recém-nascido (RN) em 

decorrência do aumento da bilirrubina é chamada de icterícia ou hiperbilirrubinemia 

(VINHAL; CARDOSO; FORMIGA, 2009). Com o agravo da síndrome pode ser 

notado a lagrima, a urina e até o suor amarelo pelo excesso de bilirrubina 

(MARTELLI, 2010). A bilirrubina aumenta devido a falhas no organismo do bebê, 

quanto há renovação de células eritrocitárias em excesso ou por imaturidade do 

fígado que não consegue metabolizar toda a bilirrubina no sangue ao qual necessita 

de intervenções clínicas a fim de evitar danos irreversíveis (GONZÁLES; URÍA; 

MORÁN, 2010; MARTELLI, 2012). 

Muito constante no período neonatal a hiperbilirrubinemia atinge cerca de 

60% a 70% dos bebes a termo e 80% dos bebes prematuros. A hiperbilirrubinemia 

pode ser fisiológica ou patológica (PAGANINI; FERREIRA; GALACCI, 2009). 

A fisiológica, com maior incidência, geralmente tem inicio tardio após 24 horas 

de vida do RN, atingindo níveis séricos de 13 a 15 mg /dl e picos no terceiro e quinto 

dia, com o aumento da fração indireta da bilirrubina no sangue (VINHAL; 

CARDOSO; FORMIGA, 2009; SENA, 2012) ela acontece devido algumas 

peculiaridades do metabolismo da bilirrubina nos bebê como a produção maior e o 

menor período de vida média das hemácias, a eritropoese é ineficaz e há 

imaturidade hepática com menor capacitação, conjugação e excreção da bilirrubina 

assim como também a reabsorção intestinal é alta devido à ausência de flora 

bacteriana muito comum em RN, esses são exemplos que podem ser associados ao 

aumento da bilirrubina consequentemente a causa de hiperbilirrubinemia 

(PAGANINI; FERREIRA; GALACCI, 2009). 

Já o patológico se apresenta nas primeiras 24 horas, é a fração direta que 

representa a forma patológica. A desordem entre produção e eliminação da 

bilirrubina é o fundamento da síndrome de hiperbilirrubinemia. Doenças hemolíticas 

por incompatibilidade sanguínea, defeitos metabólicos genéticos, hipoglicemia, 

medicamentos administrado a mãe, extravasamento de sangue, jejum prolongados 

também são causas que levam à icterícia, podendo ser classificado como 

multifatorial (VINHAL; CARDOSO; FORMIGA, 2009; SENA, 2012; GONZÁLEZ; 

URÍA; MORÁN, 2010). 



 

 

 

16 

Critérios devem ser estabelecidos e analisados para diagnóstico de 

hiperbilrrubinemia, como início da icterícia nas primeiras 24 horas, elevados nível de 

bilirrubina no sangue superior 5 mg/dl em 24 horas, icterícia persistente após 8 dias 

de vida ou 14 para prematuros, alterações de exames físicos como 

hepatoesplenomegalia, palidez ,edema, petequeias, micro ou macrocefalia catarata , 

vômitos, letargia, recusa alimentar, perda de peso são alguns exemplos para se 

avaliar a síndrome (VINHAL; CARDOSO; FORMIGA,2009 ). 

Exames físicos como inspeção visual e a digitopressão na pele do RN são os 

primeiros métodos escolhidos para avaliar hiperbilirrubinemia. Mas não são tão 

precisos quanto a taxa de bilirrubina nos exames laboratoriais, que posteriormente 

deve ser feito para se detectar zonas de riscos, como mostra a figura 1 a relação de 

idade pós-natal em horas versus concentração de bilirrubina sérica por 

mg/dl(COSTA; FRIEDRICH, 2014). 

Figura 1 – Gráfico de Bhutani-Indicação de risco para desenvolver 

hiperbilirrubinemia 

 

Fonte: adaptado de American Academy Pediatrics Subcommittee (2004). 

 

Tem alguns fatores que são levados em conta para RN serem considerados 

de risco a desenvolver hiperbilirrubinemia como apresentar icterícia dentro do tempo 

de 24 horas de vida, prematuros menos de 37 semanas de idade gestacional, 

incompatibilidade sanguínea com coombs direto positivo, irmãos que precisaram de 
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fototerapia, perda de peso excessivo, cefaloematoma ou hematomas extensos, 

incompatibilidade sanguínea com Coobs direto positivo, raça asiática são alguns 

exemplos (COSTA; FRIEDRICH, 2014). 

 

Existe uma escala para se definir o grau ou zona de icterícia do RN que se 

baseia em observar a intensidade e a abrangência do tom amarelo nas regiões do 

corpo do neonato que são: zona 1- abrange  a cabeça e pescoço com níveis  séricos 

de 4 a 7 mg/dl , zona 2 –braço, antebraços, tórax e abdômen superior níveis de 5 a 8 

mg/dl, zona 3 abdômen inferior e coxas níveis de 6 a 11 mg/dl, zona 4dos joelhos 

aos tornozelos de 9 a 17 mg/dl e zona 5 das plantas dos  pés e mãos superior a 15 

mg/dl. Como mostra a figura 2 (PRADA, 2015). 

 

Figura 2- Escala de Kramer 

             Fonte: Prada (2015). 

  

No entanto um retrospecto perinatal completo juntamente com uma avaliação 

minuciosa do RN tem enorme importância para se chegar ás causas que levaram a 
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desenvolver hiperbilirrubinemia e qual grau se encontra, como também quanto ao 

tratamento correto buscando evitar consequências mais graves como encefalopatia 

bilirrubínica (SOUSA; SENA, 2012; MAISELS, 2010). 
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3. TRATAMENTO DA HIPERBILIRRUBINEMIA 

 

  

O tratamento se dá através de três perspectivas: fototerapia, 

exsanguíneotransfusão e atuantes farmacológicos (SENA, 2012; COSTA; 

FRIENDRICH, 2010).  

A opção do tratamento depende do nível sérico da bilirrubina, presença de 

incompatibilidade sanguínea, peso, idade cronológica, tipo de icterícia, idade 

gestacional e outros (GOMES; TEIXEIRA; BARICHELLO, 2010) 

  

3.1 FOTOTERAPIA 

 

O tratamento mais usado é a fototerapia para hiperbilirrubinemia indireta 

neonatal, seu efeito depende da absorção de fótons de luz pelas moléculas de 

bilirrubina com princípio baseado no uso de energia luminosa na transformação de 

bilirrubina em moléculas hidrossolúveis que são eliminadas pelo rim e o fígado 

(SENA, 2012; PUNARO, 2013). 

A fototerapia é o tratamento mais utilizado na hiperbilirrubinemia do recém-

nascido (RN), isso se deve ao fato de ser um método não invasivo e de alto impacto 

na diminuição dos níveis de bilirrubinas plasmáticas, não havendo restrições quanto 

à maturidade do RN, da presença ou não de hemólise ou do grau de pigmentação 

cutânea (GOMES; TEIXEIRA; BARICHELLO, 2010). A tabela 1 mostra quando é 

indicado fototerapia para bebês de baixo peso 

 

 

Tabela 1-Indicação de fototerapia – COSTA; FRIEDRICH, 2010. 
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De acordo com o evento e dos equipamentos disponíveis faz-se a escolha do 

tipo de fototerapia podendo ser convencional com uso do Bilispot, que ocorre em 

foco refletivo de luz halógena que age de maneira centrada, com uma irradiância em 

torno 20 a 22 uw/cm2/nmo. Também é utilizado o biliberço, que atua com três 

lâmpadas fluorescentes azuis no centro e duas lâmpadas fluorescentes em cada 

uma das laterais (situadas sob o RN) que atingem uma extensa superfície corpórea, 

com uma irradiância de 18 a 27 uw/cm2/nmo. Na maioria das vezes se associa mais 

de um equipamento (GOMES; TEIXEIRA; BARICHELLO, 2010; ALVES, 2008). 

Quando exposto à fototerapia o bebê pode apresentar algumas alterações 

tais como: diarreia; aumento de perdas insensíveis de água devido a superfície 

corporal acrescida e exposta que somada a demora na regulação do aleitamento 

materno pode induzir a desidratação; susceptibilidade à hipertermia e à hipotermia 

devido à exposição direta da fonte de calor (luz) ou falta de aquecimento quando em 

berço comum ou biliberço; erupções cutâneas e eritema; escurecimento da pele 

chamada de síndrome do bebê bronzeado; queimaduras; hemólise leve; 

plaquetopenia e danos retinianos. Tais alterações devem ser precavidas e 

observadas precocemente com vistas a combinar resultados efetivos, segurança e 

eficácia no tratamento do bebê (SILVA; LUCO; TAPIA, 2009; GALVAN, 2013). 

O acompanhamento da icterícia não deve limitar-se ao exame clínico depois 

de aplicar a fototerapia, pois não é um parâmetro confiável. A fototerapia deve ser 

encerrada quando se considera que o nível está baixo o suficiente para não causar 

toxicidade, em geral em torno de 12 mg/dl em recém-nascidos saudáveis. A 

obrigação de coleta de bilirrubinas em um “exame de rebote” após a suspensão da 

fototerapia é bastante discutível, tendo em vista que o aumento médio da bilirrubina 

é de cerca de 1 mg/dl. Aconselhar-se uma reavaliação clínica 24 horas após a 

interrupção da fototerapia (VINHAL; CARDOSO; FORMIGA, 2009). 

 

3.2 EXSANGUINEOTRANSFUSÃO  

 

O exsanguineotransfusão tem seu princípio fundamentado em retirar 

hemácias hemolisadas e coberta de anticorpos e, anticorpos livres pelo meio da 

troca do sangue no RN em torno de 85% do volume total de sangue o necessário 

para se verificar uma apropriada eficácia no procedimento (SENA, 2012). 
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Nos casos em que ocorre o aumento da hemólise o exsanguíneotransfusão é 

o único tratamento capaz de reduzir rapidamente os níveis séricos de bilirrubina. Sua 

indicação deve ser antes mesmo que se chegue a níveis elevados de bilirrubinemia 

no sistema nervoso central. Mesmo após o tratamento da fototerapia e níveis de 

bilirrubina sérica prossegue aumentando é indicado o exsanguineotransfusão 

(SENA, 2012). 

O exsanguineotransfusão é opção quando a fototerapia não foi eficaz em 

prevenir que o grau de bilirrubina chegue a níveis alarmantes e quando o bebê esta 

em risco eminente de ter encefalopatia bilirrubínica ou o Kernicterus (SOUSA; 

SENA, 2012; COSTA; FRIEDRICK, 2010). 

Embora seja dinâmico, é uma técnica que não está isenta de efeitos 

colaterais. Como sépsis, distúrbios hidroeletrolíticos, arritmias cardíacas, trombose 

da veia porta, tromboflebite, trombocitopenia e enterocolite necrotizante são as 

principais complicações deste procedimento, que surgem em cerca de 1% dos 

recém-nascidos, sujeitos a esse método (ROMANO, 2017; SÁ, 2009). 

 

 3.3 ATUANTES FARMACOLÓGICOS   

 

Os atuantes farmacológicos empregados no manejo da hiperbilirrubinemia 

podem abreviar as vias metabólicas normais de depuração da bilirrubina 

(Fenobarbital), impedir a circulação êntero-hepática da bilirrubina e intervir na 

formação da bilirrubina ao bloquear a degradação do heme (Estanho-mesoporfirina) 

ou impedir a hemólise (Imunoglobulina Intravenosa)(VINHAL; CARDOSO;FORMIGA, 

2009). 

No entanto o fenobarbital tem efeito adverso como sonolência, que pode ser 

perigoso para prematuros que tem insuficiência respiratória, pois pode causar 

dependência da ventilação mecânica pelo bebê, outro efeito é que o fármaco em 

questão pode modificar a oxidação da bilirrubina aumentando a neurotoxicidade 

causando efeito contrário do esperado (SOUSA; SENA, 2012; DE LIMA, 2008). 
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4. DIAGNÓSTICO PREVENTIVO 

 

A prevenção é uma forma eficiente para se evitar a hiperbilirrubinemia grave 

ou mesmo suas principais sequelas. As quais pode chegar a danos irreversíveis 

como a encefalopatia bilirrubínica ou kernicterus ,que é quando a bilirrubina livre 

tóxica passa na barreira hematoencefálica, causando lesões neuronal, exemplo da 

figura 3 . Precisam ser observadas e aplicadas medidas para prevenção das formas 

mais graves de hiperbilirrubinemia (ARAUJO, 2010; CASTILHO, 2011). 

 

Figura 3 

 

Fonte: Castilho (2011) 

 

Protocolos de detecção como usa a escala de Kramer, avaliação de 

hiperbilirrubina minuciosamente, a permanência hospitalar mínima de 48 horas, 

orientação de retorno para avaliação dos RN ictéricos em 48-72 horas após a alta, 

treinamento de equipe medica, exames adequados, diagnóstico e tratamento eficaz 

são medidas para se evitar a hiperbilirrubinemia neonatal e o kernicterus (ARAUJO; 

RAMOS; VAZ, 2010; PAGANINI, 2018). 
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A coloração amarelada do cérebro por bilirrubina junto às evidências de lesão 

neuronal é um diagnóstico histopatológico de kernicterus que é a fase crônica da 

doença de encefalopatia bilirrubínica. No exame macroscópico é observada 

coloração amarelada da bilirrubina nos glânglios da base no cérebro, no exame 

microscópico observa-se necrose, perda neuronal (ARAÚJO; RAMOS; VAZ, 2010; 

MARGOTTO, 2010). 

A encefalopatia bilirrubílica tem quatro fases no seu quadro clínico: fase um 

marcado por hipotonia, letargia, má sucção, choro agudo durante horas, fase dois 

que se estala hipertonia, com tendência à espasticidade e febre, fase três que 

apresenta aparente melhora, em que a espasticidade diminui ou cede, e que se aloja 

ao fim da primeira semana.  A quarta fase que acomete depois do momento 

neonatal, aos dois ou três meses e consta dos sinais de paralisia cerebral por 

encefalopatia bilirrubínica, observando-se predomínio de perda de audição 

neurossensorial, distúrbio extrapiramidais, rebaixamento de QI, limitação do olhar 

pra cima e displasia dentaria (ARAÚJO; RAMOS; VAZ, 2010). 

 Existe uma concordância que indica que a prevenção da hiperbilirrubinemia 

previne também o kernicterus. Nos bebês pré-termo a apresentação do kernicterus é 

menos evidente; os prematuros podem não apresentar os sinais clássicos da 

síndrome. A mortalidade ocorre em aproximadamente 50% nos RN a termo e 

praticamente 100% nos RN pré-termo (MARGOTTO, 2010).    

Primeiramente é indispensável identificar os fatores decisivos nos casos 

graves, dentre eles, prematuridade, aleitamento materno, incompatibilidade 

sanguínea e alta hospitalar precoce, muitas vezes antes de concluir 48h de 

nascimento, um momento crítico de avaliação da icterícia. Impedindo esses casos 

de hiperbilirrubinemia vigiar também a evolução para Kernicterus, quadro grave e 

evitável se detectado precocemente. É necessário proporcionar tratamento 

adequado para não demorar a fototerapia quando indispensável, além de 

orientações sobre amamentação adequada, sinais de alerta pré-liberação e 

acompanhamento nos recém-nascidos que receberam alta hospitalar nas primeiras 

48 horas de vida (VINHAL; CARDOSO; FORMIGA, 2009; CHAGAS, 2008) 

O risco do kernicterus no RN é uma certeza biológica se a progressão da 

hiperbilirrubinemia é inadequadamente monitorada ou tratada ou quando há uma 

predileção do bebê (MARGOTTO, 2010). 
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Característica importante, para sua precaução, é garantir um período mínimo 

de 48 horas de internação do recém-nascido, de acordo com o aconselhado pela 

Sociedade Brasileira de Pediatria assim como mostra a figura 4, também orientado 

pelo Ministério da Saúde. Esse período é indispensável para observação da 

manifestação da icterícia e de outros sinais importantes (BRASIL, 2011). 

 

 

 

 

FIGURA 4: Roteiro para o manejo da hiperbilirrubinemia em RN com 35 ou mais 
semanas de gestação.  

 

 
 

FONTE: Adaptado: Ministério da Saúde (2011).  

  

Para os profissionais da saúde que atendem os recém-nascidos em nível 

hospitalar e ambulatorial foi criado um guia para orienta com finalidade de 
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conscientizar e educar para reduzir a incidência de hiperbilirrubinemia grave e evitar 

a encefalopatia biblirrubínica. Assim, todo esforço deve ser feito para evitar que 

ocorra o quadro de kernicterus, diminuindo, portanto a mortalidade e prevenindo as 

sequelas neurológicas graves (MARGOTTO, 2010; CHAGAS, 2014). 

Segundo Margotto (2010) a hiperbilirrubinemia é prevenível e tratável, o 

kernicterus é devastador, porém, pode ser evitável. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conclui que se trata de uma síndrome com grande ocorrência no período 

neonatal e que quando diagnostica e tratada adequadamente pode se prevenir a 

forma grave da doença, que é o kernicterus, uma fase que desenvolve sequelas 

irreversíveis. 

Observou-se que o diagnostico preventivo é uma forma eficiente para se 

evitar a hiperbilirrubinemia grave e que não deve ser negligenciada, e que se deve 

atentar para os possíveis sinais e sintomas. 

A hiperbilirrubinemia tem sequelas graves quando não tratada ou percebida 

mas no entanto pode ser evitável. 
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