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Introdução: A aspiração traqueal de secreções é um procedimento comumente realizado nos neonatos prematuros que 

estão em ventilação pulmonar mecânica invasiva, para manter a permeabilidade das vias aéreas e facilitar a ventilação 

e a oxigenação. Este procedimento é necessário, porém, esta associado com distúrbios hemodinâmicos sistêmicos e ao 

fluxo de sangue cerebral relacionado ao desenvolvimento de lesões cerebrais, como a hemorragia intracraniana (HIC), 

importante afecção perinatal. Há no mercado o sistema de aspiração traqueal aberto e o sistema de aspiração traqueal 

fechado, não havendo evidência científica sobre qual se relaciona a menor associação com a hemorragia intracraniana 

em neonatos prematuros.

Objetivos: Verificar a correlação entre a aspiração traqueal e hemorragia intracraniana em recém-nascidos pré-termo, 

fazendo uma análise comparativa entre os dois sistemas de aspiração.

Métodos: Estudo aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa da Fundação de Ensino Superior do Vale do Sapucaí sob 

parecer nº 1.866.771 e CAAE 62625416.5.0000.5102. Estudo coorte observacional, retrospectivo e analítico com 

prontuários dos neonatos prematuros com idade gestacional inferior a 34 semanas, que estiveram internados em UTI 

neonatal de janeiro de 2014 a junho de 2017. Análise estatística correlação de Pearson e regressão logística, IC 95% e 

valor de p<0,05.

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

g ± 597.9, destes 38 % desenvolveram HIC na primeira semana de vida. 72 neonatos foram aspirados no primeiro dia 

de vida e 92 no segundo e terceiro dia. Média de 1.08 aspirações diárias. O sistema fechado foi o mais utilizado. A 

aspiração traqueal de secreção correlacionou-se a HIC em neonatos prematuros como fator de risco no primeiro dia 

(valor de p=0.011), no segundo dia de vida (p: 0.005) e terceiro dia de vida (p=0.002). Encontramos também que o 

número de aspirações de secreção diárias (p=0.010) e o sistema que aspiração utilizado estão associados a HIC em 

neonatos prematuros (p=0.000). 

Conclusões: A aspiração traqueal de secreção, o número de aspirações e o sistema de aspiração utilizado no 



procedimento, estão correlacionados a hemorragia intracraniana em recém-nascidos pré-termos. 

Descritores: Prematuro, sucção, hemorragia intracraniana.


