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RESUMO 

 
A Retinopatia da Prematuridade (ROP) é uma irregularidade da retina causada por uma doença 
vasoproliferativa que acomete recém-nascidos prematuros. Assim, este estudo tem como objetivo 
identificar o principal fator que desencadeia a retinopatia da prematuridade em recém-nascidos 
prematuros, avaliando e destacando a prevalência da retinopatia na atualidade e no seu contexto 
histórico, com levantamentos de dados dos fatores de riscos e da frequência em recém-nascidos. 
Realizou-se um estudo de revisão literária nas bases de dados Scientific Eletronic Library Online 
(SciELO) , Pub Med e o Ministério da Saúde, com estudos de 2000 a 2019. Dos presentes estudos 
utilizados o peso ao nascer (PN), idade gestacional (IG) e a oxigenioterapia são os fatores com maior 
desenvolvimento da retinopatia. Fica claro que o controle rigoroso de tempo e forma que esta sendo 
utilizada a oxigenioterapia precisa ser essencial para prevenir a incidência da ROP. 

 
Palavras chave: Retinopatia, Prematuro, Oxigênio, Assistência e Neonatal. 
Linha de Pesquisa: Neonatologia. 

 
 

ABSTRACT 
 

Retinopathy of Prematurity (ROP) is a retinal irregularity caused by a vasoproliferativa disease that 
affects premature newborns. Thus, this study aims to the main factor that triggers retinopathy of 
prematurity in premature newborns, evaluating and highlighting the prevalence of retinopathy in its 
current and historical context, with data from risk factors and frequency in newborns. A literature 
review study was performed in the Scientific Electronic Library Online (Scielo) and Pub Med and the 
Ministry of Hearth databases, with studies from 0000 to 2019. From the present studies we used birth 
weight (PN), gestational age (GI) and oxygen therapy are the factors with the gratest development of 
retinopathy. It is clear that rigorous control of the time and manner in which oxygen therapy is being 
used must be essential to prevent the incidence of ROP. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 

A incidência do avanço da neonatologia trouxe grandes mudanças para a 

assistência prestada aos recém-nascidos, causando o aumento da taxa de 

sobrevida. Alguns fatores de risco como o de nascimento pré-termo podem interferir 
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nos padrões de desenvolvimento durante o primeiro ano de vida da criança.  Assim, 

à medida que a assistência ao pré-termo melhora, torna-se muito mais fácil de 

conhecer o comportamento do desenvolvimento destes bebês (NUNES; ABDALA; 

BECHETTO, 2013). 

A Assistência que é dedicada a esses bebês, é realizada de forma que todos 

os profissionais envolvidos, principalmente enfermeiros, adotem um padrão 

humanizado sobre todo auxílio de boas ações realizadas, independente de recursos 

humanos e materiais, mas, especialmente, na arte do cuidar. Sabe-se que em bebês 

prematuros, necessita-se de um cuidado integral em todo seu desenvolvimento para 

que se evitem problemas que possam a vir surgir no decorrer de sua formação. Uma 

das complicações que podem ocorrer nesse período é o surgimento da retinopatia 

da prematuridade (KLOSSOSWSKI et al., 2016). 

A retinopatia da prematuridade (ROP), conhecida também como fibroplastia 

retrolenta, atinge no Brasil mais de 20.000 crianças por ano, é classificada como 

uma doença vasoprofilativa secundaria a vascularização inadequada da retina, que 

se desenvolve em recém-nascidos pré-termos (RNPT); (OKAMOTO et al., 2019). 

De acordo com Bonotto; Moreira; Carvalho (2007) descreveram que a 

retinopatia da prematuridade, sendo uma doença vasoproliferativa, ocorre devida a 

vasculogênese da retina não estar devidamente completa favorecendo a formação 

do tecido neovascular. Na maior parte dos casos esse tecido sofre uma involução, 

enquanto que todo o restante se evolui para uma proliferação fibrovascular em 

direção ao vítreo, formando membranas que tracionam as retinas. Devido a essa 

tração pode ocorrer à perda do sentido visual, que acaba acontecendo quando há o 

deslocamento da retina. 

Em países mais desenvolvidos o índice da ROP se mantém estável há mais 

de três décadas, mas em países de baixa e média renda, devido ao avanço de 

sobrevida de bebês nascidos prematuros, o número de crianças afetadas pela 

doença vê aumentando (OKAMOTO et al., 2019). 

Múltiplos fatores etiológicos são responsáveis por essa patologia, como a 

idade gestacional baixa (IG), o peso ao nascimento (PN), infecções, deficiência de 

vitamina E e A, exposição a luz e principalmente o uso indevido de oxigênio (O2) 

(BONOTTO, MOREIRA; CARVALHO, 2007). 

Para Okamoto et al. (2019), a suplementação do oxigênio é realizada devido 

ao extremo valor para os cuidados com RNPT, porém pode acabar cooperando para 
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a ocorrência de uma retinopatia. A diminuição dos dias de uso desse oxigênio e da 

saturação são muito importantes para o diagnóstico de melhora de vida de um  

bebê, porem, tal medida pode aumentar riscos. Um estudo realizado com recém- 

nascidos pré-termos identificou que, apesar da diminuição da saturação de oxigênio, 

ainda não é capaz de diminuir de forma expressiva a incidência de ROP. Desde 

1950, estudos mostram resultados de que o alto nível de concentração e o 

prolongamento do uso de oxigênio em recém-nascidos prematuros acabavam 

desenvolvendo uma hipóxia, um dos fatores causadores da ROP. 

Como já foi mencionada, a retinopatia está ligada com o fator de crescimento 

do endotélio vascular. Posteriormente ao nascimento do bebê prematuro, o uso do 

oxigênio acaba ocasionando uma hiperoxia retiniana levando a uma vasoconstrição 

e também para uma interrupção definitiva na vasculogênese. A patologia em sua 

ação pode levar a cegueira irreversível se a mesma não for diagnóstica e tratada 

rapidamente. A ROP pode ser evitável, através de cuidados preventivos ao recém- 

nascido durante sua permanência na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) 

(FILHO et al., 2011). 

O presente trabalho tem como objetivo identificar o principal fator que 

desencadeia a retinopatia da prematuridade em recém-nascidos prematuros, 

avaliando e destacando a prevalência da retinopatia na atualidade e no seu contexto 

histórico, com levantamentos de dados dos fatores de riscos e da frequência em 

recém-nascidos. 

A metodologia adotada para a elaboração do presente estudo trata-se de uma 

abordagem teórica e de revisão bibliográfica, onde foram realizadas buscas nas 

seguintes bases de dados: Scientific Eletronic Library Online (SciELO) , Pub Med e 

Ministério da Saúde. Os descritores utilizados para as buscas foram: retinopatia, 

prematuridade, assistência, neonatal, cuidados, oxigenioterapia, cegueira, fatores 

desencadeantes. Onde as buscas aplicadas abrangeram do ano 2000 a 2019. 

Após os critérios desenvolvidos por avaliação, todos os artigos foram lidos e 

avaliados quanto a sua coerência ao tema central do artigo, sendo eleitos 20 artigos, 

nos idiomas de português e inglês. O estudo teve seu início no mês de maio de 2019 

e teve sua finalização no mês de setembro de 2019. 
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2. DESENVOLVIMENTO 
 
 

Segundo Sola, Chow e Rogido (2005), a ROP é uma irregularidade do 

desenvolvimento da retina, devido uma angiogênese anormal, que é quando os 

vasos sanguíneos presentes na retina não estão mais crescendo e se 

desenvolvendo em bebês que são nascidos prematuros. 

A Retinopatia da Prematuridade é dividida em quatro estágios. O primeiro 

estágio ocorre com o surgimento de uma linha de demarcação que ira separar uma 

retina avascularizada de uma retina vascularizada. O segundo estágio ocorre a partir 

da evolução da linha de demarcação para o que passa a ser chamada de prega, 

mais elevada e visível, agora já possibilitando o crescimento de um tecido. O terceiro 

estágio é a presença da proliferação fibrovascular que é o crescimento do tecido, 

podendo atingir o vítreo e causar hemorragias. O quarto e ultimo estágio se 

caracteriza pela evolução da proliferação do tecido podendo ocasionar um 

deslocamento parcial ou total dessa retina, progredindo para uma cegueira 

irreversível ( SOLA; CHOW; ROGIDO, 2005). 

Wheatley et al. (2002), explicam que durante a primeira fase aguda da 

doença, a vasculogênese normal da retina é alterada pela hiperoxia, que é o 

excesso de oxigênio em um tecido celular  relativa do ácido extra uterino presente  

no meio ambiente. Isso acaba causando a proliferação dos vasos sanguíneos e uma 

não vascularização de determinadas áreas da retina, ocasionando uma involução. 

Estudos sobre a conexão da doença com a oxigenioterapia por Campbell na 

Austrália, em 1951, e por Crosse e Evans na Inglaterra, em 1952. Esses estudiosos 

sugeriram que o uso indevido de oxigênio, logo após o nascimento, estava sendo  

um fator desencadeante inicial para a ROP, produzindo efeitos no mundo. A partir de 

1960, se tornou possível verificar os gases sanguíneos arteriais, como a pressão 

arterial de oxigênio (PaO2) para prevenir o surgimento da ROP, onde foi observado 

que a maior incidência dos casos ocorria quando havia uma alta concentração de O2 

(FILHO et al., 2011). 

A retinopatia tem uma incidência maior em recém-nascidos (RN) com peso ao 

nascer menor do que 1.000 gramas, um porcentual de 82%, dos quais 9,3% acabam 

evoluindo para determinadas sequelas que começam atingindo a visão. Facio et al. 

(2016), ainda diz que bebês no intervalo de peso entre 1.000 gramas e 1.500 

gramas têm uma diminuição da porcentagem de risco devido ao aumento do peso, 
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porem 47% dos bebês prematuros desenvolvem a ROP e ainda 2% corre o risco de 

perda da visão total. 

Pereira et al. ( 2018) diz que, apesar de muitos estudos considerarem o peso 

ao nascer e a idade gestacional como um ponto a ser fixo, outros consideram que 

devido a essa opinião, existem muitos falsos negativos, ou seja, a criança deixa de 

ser o risco e acaba não recebendo a devida assistência que precisa. 

Na pesquisa realizada em um Hospital Regional em São José em Santa 

Catarina por Theiss; Júnior; Rodrigues (2016), seus resultados mostraram que a 

prevalência da ROP foi maior em RN com peso < que 1000 gramas, aonde 83,33% 

apresentaram estar em algum estagio da doença. Já com relação aos pacientes com 

PN > 2500 gramas, somente 26,66% apresentaram retinopatia. 

Um estudo desenvolvido nos Estados Unidos (EUA) por Wheatley a respeito 

de alguns bebês que pesavam menos de 1.000 gramas, 81,6% deles, 

desenvolveram a retinopatia, enquanto que 46,9% dos que pesavam entre 1.000 a 

1.250 gramas desenvolveram problemas graves. Por conseguinte fica claro que a 

doença para ser determinada grave precisa ser especialmente em bebês com 

menos de 30 semanas de gestação, onde o nível da gravidade permanece 

aumentando conforme a menoridade do período da gestação (WHEATLEY et al., 

2002). 

Para Pereira et al. (2018), o surgimento da ROP atinge os prematuros que 

têm o peso ao nascer menor ou igual a 1.500 gramas e idade gestacional menor ou 

igual a 32 semanas. De acordo com Filho et al . (2011), os bebês prematuros são 

mais predispostos à toxina presente no oxigênio, pois eles estavam acostumados 

com a baixa tensão do oxigênio durante o período de gestação, um valor de 

aproximadamente 22 a 24 mmHg. Em seguida ao nascimento prematuro, para o 

bebê acaba havendo um grande aumento da concentração do oxigênio, que pode 

levar a ocorrer uma hiperoxia, produzindo excesso endotelial vascular de 

crescimento. Esses níveis elevados aumentam a taxa de neovascularização da 

retina, ocasionando uma fibrose retiniana e o deslocamento da retina. Com o 

desenvolvimento dos oxímetros de pulso, foi possível observar que havia uma 

alteração nas flutuações dos níveis do oxigênio destinado aos prematuros, podendo 

ajudar na diminuição da ROP. 

A ROP acabou sendo o maior agente para o índice de causa de cegueira 

infantil em países desenvolvidos e em desenvolvimento, em cargo do aumento da 
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taxa de sobrevida dos recém-nascidos (RN) prematuros com menor idade 

gestacional (IG) e peso ao nascer (PN) (FILHO et al.2007). A Organização Mundial 

da Saúde (OMS) estima que, em 2005, de 100.00 mil crianças cegas em toda a 

América latina, 24.000 foram casos decorrentes da ROP. Alguns países acabaram 

criando critérios de uma triagem inicial, com um objetivo de facilitar economicamente 

programas para a detecção da doença e diminuição da mesma. A tabela 1  

apresenta todos os critérios de avaliação de triagem habitualmente utilizados em 

vários países com o passar dos anos. 

 
Tabela 1- Critérios de triagem para a retinopatia da prematuridade em diversos países e no Brasil 
sobre o uso da oxigenioterapia em RN  

País Ano Critério PN Critério IG Critério Clínico  

EUA 1997 1.500 28 FR*  

EUA 2001 1.250 28 FR*  

EUA 2006 1.500 32 FR*  

Canadá 2000 1.500 30 -  

Reino Unido 1996 1.500 31 -  

Reino Unido 2005 1.250 30   

Espanha 1991-1998 1.500 33 02 + 24h  

Espanha 2001 1.250 30 -  

Suécia 1993 - 32 -  

Suécia 2002 - 31 -  

Dinamarca 1990 1.750 32 -  

Dinamarca 2004 1.500 31 -  

Índia 2006 1.750 32 -  

Brasil 2002 1.500 32 FR*  

FR: Qualquer outro recém-nascido prematuro com fatores de risco para a retinopatia da 
prematuridade, quando solicitado pelo neonatologista atendente 
EUA 2006: PN > 1.500 g < 2.000 g ou IG > 32 semanas com quadro clínico instável 
FR = fator de risco; IG = idade gestacional; PN = peso de nascimento 
Fonte: Adaptado de FILHO et al. (2007). 

 
A partir de 1997, tanto a American Academy of Pediatrics (APP), a American 

Academy of Ophthalmology (AA0) quanto a American Association for Pediatric 

Ophthalmology and Strabismus (AAPOS) restringiram, nos Estados Unidos, um 

atendimento aos bebes que eram nascidos com PN < 1.500 g ou IG < 28 semanas 

um caso de intercorrência clínica a ser investigado. Em 2006, houve mudanças no 

critério de IG que passou a se estender até 32 semanas, já sendo considerado como 

um fator de risco. No Brasil esses critérios de triagem surgiram em 2002, 
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preconizando PN< 1.500 g e IG <32 semanas sendo um caso de risco (FILHO, et al., 

2007). 

De acordo com Lad et al. (2008), nos Estados Unidos, cerca de 0,12% dos 

recém nascidos desencadeiam a ROP, uma estimativa anual de 300 novos casos de 

cegueira  sendo  desencadeado  pelo  uso  de  oxigenioterapia.  No  Brasil,  cerca de 

20.000 casos são diagnosticados com ROP anualmente (OKAMOTO et al., 2019). 

Segundo Pastro e Toso (2019), em um estudo realizado por eles confirmou – 

se que a maioria dos RNPT utilizam oxigenioterapia , sendo de uso predominante a 

máscara e o tubo orotraqueal (TOT). Já na pesquisa realizada por Theiss, Júnior e 

Rodrigues (2016) eles também encontraram resultados estatísticos que confirmavam 

o uso de oxigenioterapia em recém-nascidos , onde houve a prevalência de mais de 

41,6% dos casos vieram a desenvolver a retinopatia. Para Sousa et al., (2017), eles 

citaram em seu estudo que 16,6% dos RNPT apresentaram a ROP, sendo a mesma 

diagnostica através de uma avaliação nos fundos dos olhos, permanecendo esta 

incluída ao uso prolongado da oxigenioterapia 71,4%, contribuindo para a presença 

da doença. 

Para o Conselho Brasileiro de Oftalmologia e a Sociedade Brasileira de 

Pediatria, a assistência prestada aos recém-nascidos na prática do exame 

oftalmológico que é realizada no fundo dos olhos, deve ser oferecido aos RN 

prematuros com PN menor ou igual a 1.500 g e IG menor ou igual a 32 semanas, 

com o intuito de um diagnóstico precoce para prevenir o desenvolvimento  da 

doença (LERMANN, FILHO e PROCIANOY, 2006). 

Vinekar et al. (2007) acredita que a presença de transfusões sanguíneas 

também seja um fator desencadeante para a ROP, pois uma transfusão de 

hemoglobina também pode causar uma hiperoxia devido ao aumento da oferta de 

oxigênio nos tecidos. Já Tlucek et al. (2010) e York et al. (2004) acreditam que 

acontece um aumento nos radicais livres após as transfusões sanguíneas que 

causam o aumento no ferro livre de plasma, podendo levar ao começo da doença. 

Em um estudo realizado por Theiss, Júnior e Rodrigues (2016) os fatores que 

mais desencadearam a retinopatia da prematuridade foram a oxigenioterapia, 

ventilação mecânica, transfusões sanguíneas, sepse e a infecção neonatal. 

Souza et al. (2017) citou que em sua pesquisa com 122 recém nascidos, em 

72,2% foram necessários manobras de rotina na sala de parto como aspiração, 
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suprimento de oxigênio ou uma intubação orotraqueal. De todos esses pacientes 

16,6% desencadearam a ROP. 

O oxigênio permanece sempre em destaque e em primeiro lugar dentre um 

dos tratamento utilizados em pacientes diagnosticados com a ROP . O estudo 

realizado por Gonçalves et al. (2014), é o único que provou que o uso da 

Oxigenioterapia mostrava maior agregação com a incidência da ROP. 

Tartarella e Filho (2016) articularam que todo oxigênio ao qual o recém- 

nascido é exposto leva a situação da hiperoxia que desencadeia a vasoconstrição, 

uma situação que provoca ROP em RNPT, que acabam ficando exposto por um 

longo período a Oxigenioterapia. 

A melhor prevenção para a retinopatia da prematuridade para Gonçalves et  

al. (2014) é o uso com cautela do oxigênio nas unidade de terapias intensivas 

neonatais, o que pode auxiliar na redução de maneira drástica a incidência de um 

posterior diagnostico de ROP. Theiss, Júnior e Rodrigues (2016), também 

concordam que a prevalência do uso do oxigênio e seu tempo de utilização devem 

ser fiscalizados para melhores resultados. 

É importante ressaltar que todos os resultados levam a reflexão necessária 

sobre a importância da atuação da enfermagem na prevenção, diagnóstico e 

acompanhamento do seguimento da ROP. Portanto, através dos fatores 

desencadeantes, se torna possível pensar em estratégias como protocolos e 

também na capacitação da equipe de enfermagem, para prestar um atendimento 

preventivo e de humanização, pois quem está sempre em supervisão da equipe é o 

enfermeiro, cabendo a ele em sua atuação fundamental a diminuição nos resultados 

negativos (PASTRO e TOSO, 2019). 

De acordo com a Portaria nº 693 de 5/7/2000, o Ministério da Saúde do Brasil 

segue como uma Política Pública a “Norma de Atenção Humanizada ao Recém 

Nascido”, que estabelece métodos dirigidos a saúde infantil e apresenta uma 

proposta para melhorar a assistência de atendimento ao recém nascido. 

Com base nos estudos encontrados, pode-se levantar um gráfico para 

determinar o porcentual de qual o fator desencadeante tem maior predominância no 

estudo de revisão bibliográfica. Sendo a Oxigenioterapia o destaque nos estudos 

encontrado por diversos autores. 
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É importante ressaltar que existe uma necessidade de novos estudos sobre a 

temática da retinopatia, devido à escassez do material literário disponível. É 

admirável a continuidade de estudos recentes para que se possa haver uma 

avaliação sobre o impacto da retinopatia na saúde da criança, no envolvimento 

familiar e principalmente da equipe de enfermagem, que presta toda a assistência de 

cuidados a esses bebês perante a seriedade do diagnóstico para impedir todas as 

sequelas que um recém-nascido prematuro pode desenvolver. 
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