
Perfil de Neonatos Ictéricos Atendidos pela Fisioterapia em Uma Unidade de Terapia Inten-
siva Neonatal

Karla Camila Lima de Souza1*, Daiana Cordeiro Rodrigues1,2, Lívia Sousa Barbosa1,3, Raquel Magalhães Castelo 
Branco Craveiro1,4, Paulo Ellesson Guimarães de Oliveira1, Antônia Taynara Lima de Sousa1,2, Francisco Fleury 
Uchôa Santos Júnior1,2,3, Maria Valdeleda Uchoa Morais Araújo4.

1. Universidade Estadual do Ceará, Fortaleza, Ce, Brasil.
2. Faculdade Mauricio de Nassau, Fortaleza, Ce, Brasil.
3. Centro Universitário Estácio do Ceará, Fortaleza, Ce, Brasil.
4. Centro Universitário Unichristus, Fortaleza, Ce, Brasil.

*e-mail: camila.karla@yahoo.com
 
Introdução. A icterícia reflete a adaptação do neonato ao metabolis¬mo da bilirrubina, podendo ser considerada 
fisiológica ou patológica. A icterícia constitui um dos problemas mais frequentes no período neonatal atingindo cerca 
60% dos neonatos a termo e 80% dos prematuros, podendo ser detectado ao exame físico nos primeiros dias de vida. 
Sendo os principais fatores relacionados à doença: prematuridade, anemia, amamentação, incompatibilidade materna 
ABO e Rh, dentre outras. Objetivo. Analisar o perfil de neonatos ictéricos atendidos pela fisioterapia em uma unidade 
de terapia intensiva neonatal (UTIN). Métodos. Estudo do tipo retrospectivo e documental com uma abordagem 
quantitativa, realizado em um hospital público de Fortaleza, cuja amostra constou de 30 prontuários de recém-nascidos 
oriundos da UTIN, no período de janeiro de 2012 à dezembro de 2014. A amostra constou de 30 prontuários dos quais 
22 (73,3%) obtiveram diagnóstico de icterícia neonatal. Analisaram-se as seguintes variáveis: peso, idade gestacional, 
gênero, índice de Apgar, tipagem sanguínea, teste de Coombs, tipo de alimentação, morbidades correlatas, indicação 
de atendimento fisioterapêutico e transfusão sanguínea. As variáveis foram tabuladas no programa Microsoft Excel® 
2010 para obtenção de percentuais. O trabalho recebeu a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de 
Saúde Pública do Ceará, através do parecer nº 889.617/2014, segundo as normas da resolução 466/2012 para pes-
quisa com seres humanos. Resultados. Das variáveis estudadas, destacou-se prematuros extremos 13 (59,0%), 
com elevado baixo peso 14 (63,6%), gênero masculino 14 (63,6%), com índice de Apgar no 1ª e 5ª minuto superior a 
7, amamentação exclusiva 22 (100%), com incidência de neonatos anêmicos 11 (50,0%), sendo 7 (31,8%) realizaram 
transfusão sanguínea. No que tange a tipagem sanguínea prevaleceu a seguinte ordem: O+ 9 (40,9%); O- 1 (4,5%); A+ 
6 (27,2%); B+ 3 (13,6%); não informado 3 (13,6%). O teste de coombs foi negativo em 100% dos neonatos estudados 
sendo que todos tiveram indicação de atendimento fisioterapêutico. Conclusão. O perfil de neonatos ictéricos aten-
didos pela fisioterapia é representado por prematuros extremos e de elevado baixo peso, sexo masculino, com Apgar 
no 1ª e 5ª minuto superior a 7, anêmicos, fazendo uso de amamentação exclusiva com prevalência de neonatos O+, 
verificando-se que os principais indicadores associados a icterícia estão presentes no perfil traçado.
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