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Resumo 

Introdução: O canal arterial é um dos desvios utilizados na circulação fetal a fim de 

aperfeiçoar a oxigenação tecidual, que normalmente se fecha em até 72h de vida após o 

nascimento. A permanência do canal arterial aberto após 72h de vida é um condição 

patológica denominada Persistência do Canal Arterial (PCA). Essa condição é associada 

desfechos adversos como a Displasia Broncopulmonar (DBP). Mesmo existindo uma forte 

associação com a DBP, a influência da PCA no desenvolvimento dessa condição ainda não é 

completamente esclarecida. Assim, o objetivo do trabalho foi revisar estudos que analisaram a 

relação do fechamento do canal arterial persistente com a DBP. Método: Tratou-se de uma 

revisão de literatura da base de dados Pubmed, realizada de janeiro de 2017 a março de 2017. 

Conclusão: De acordo com as evidencias revisadas, foi observado que mesmo a PCA tendo 

uma forte associação com o desenvolvimento da DBP, o fechamento do canal, seja precoce ou 

tardio, não necessariamente previne ou reduz a incidência de DBP em RNs que necessitam de 

suporte ventilatório.  

Palavras-chaves: Persistência do Canal Arterial, Displasia Broncopulmonar, Recém-

Nascido.  

 

Introdução  

No período fetal a circulação é completamente diferente da vida extrauterina. Ela é 

adaptada para suprir a alta demanda de oxigênio de um organismo em rápido crescimento em 

um ambiente de hipóxia relativa
1
. Para auxiliar nesse processo, existem quatro by-passes 

principais, o forâmen oval, a placenta, o ducto venoso e o canal arterial
1
. Os pulmões fetais 

estão cheios de líquido, oferecendo alta resistência ao fluxo sanguíneo. Esses by-passes 

geralmente se fecham depois do nascimento, diminuindo a quantidade de liquido presente no 

pulmão, reduzindo assim a resistência pulmonar ao fluxo sanguíneo
1
.
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Após o nascimento, os recém-nascidos (RNs) são classificados segundo ao peso ao 

nascimento (PN) e a idade gestacional (IG). Por peso: RN de baixo peso (BP) (PN ≤ 2500g); 

RN de muito baixo peso (MBP) (PN < 1500g); RN de extremo baixo peso (EBP) (PN 

<1000g). Já em relação à IG, eles podem ser classificados como: recém-nascido pré-termo 

(RNPT) (< 37 semanas), RN termo (37-42 semanas) e RN pós-termo (> 42 semanas)
2
.  

O canal arterial desempenha um importante papel na vida intrauterina, preservando o 

fluxo sanguíneo sistêmico fetal, ao desviar o sangue diretamente para circulação pulmonar
3
. 

Em RNs a termo o canal arterial começa a se fechar após o nascimento, tendo seu 

funcionamento encerrado por completo em até 72h de vida
4
. Em RNPTs, contudo, esse 

fechamento é retardado, sendo a incidência desse atraso no fechamento do canal arterial 

inversamente proporcional a IG 
5,6

.  

A permanência do canal arterial aberto após 72 horas de vida é uma condição 

patológica denominada persistência do canal arterial (PCA). A PCA é associada a 

complicações respiratórias a curto e longo prazo, levando a uma maior necessidade de 

oxigênio suplementar e suporte ventilatório
7
.
 

Dentre essas complicações, a displasia 

broncopulmonar (DBP), aparece mais constantemente associada à PCA, especialmente em 

RNs com baixo peso ao nascer 
8,9

. A DBP é uma condição clínica caracterizada pela 

necessidade de O2 suplementar por mais de 28 dias de vida
10

. 

Mesmo existindo numerosos estudos que abordam as complicações pulmonares 

decorrentes de uma PCA, sua potencial relação no desenvolvimento da DBP ainda não está 

completamente esclarecida
11

. Assim, o objetivo do trabalho foi revisar estudos que analisaram 

a relação do fechamento do canal arterial persistente com a DBP. 

 

Fundamentação Teórica 

No feto o canal se mantem aberto devido ao fluxo sanguíneo intenso e à presença das 

prostaglandinas maternas. Ao nascimento, geralmente ocorre à redução dos níveis de 

prostaglandinas e um aumento da concentração de oxigênio, fazendo com que ocorra o 

fechamento do canal arterial 
12-14

.  

A PCA está presente em aproximadamente 70% dos RNs nascidos antes das 28 

semanas de gestação
11

, sendo associada a um aumento de 4 a 8 vezes na mortalidade
15

. Em 

prematuros que apresentam síndrome do desconforto respiratório (SDR) esta incidência é 

ainda maior 
5,6

. 
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Essa dificuldade do fechamento espontâneo do canal arterial em RNPT se deve a 

elevada sensibilidade do canal aos efeitos dilatadores das prostaglandinas e a baixa 

sensibilidade aos efeitos do oxigênio
16

. Dessa forma, na maioria dos RNs com PCA (cerca de 

50-70%), especialmente naqueles com menos de 1000g ao nascer, o fechamento 

farmacológico ou cirúrgico do canal arterial pode ser necessário 
8, 9

.  

As características fisiopatológicas da PCA dependem da magnitude do shunt 

esquerdo-direita e das respostas cardíaca e pulmonar ao shunt. Quanto maior o shunt, maior 

pode ser a repercussão hemodinâmica dessa PCA. Esse alto shunt sistêmico-pulmonar pode 

levar ao hiperfluxo pulmonar
11

. 

O hiperfluxo pulmonar causa maior necessidade de oxigênio (O2) e suporte 

ventilatório, o que pode levar ao desenvolvimento da displasia broncopulmonar (DBP)
17

. A 

DBP, como já citado acima, é uma doença pulmonar crônica da prematuridade, definida pela 

necessidade de O2 suplementar por mais de 28 dias
10

. Os fatores iniciais da DBP são a 

prematuridade, associada a síndrome do desconforto respiratório, lesões induzidas pela 

ventilação mecânica, estresse oxidativo e alterações estruturais do pulmão
17

. Ela afeta entre 

10-40% dos RNs de MBP e EBP. No caso de RNs com BP ao nascimento e em lactentes com 

PCA com repercussão hemodinâmica a incidência de DPB aumenta 
8,9

. Inflamações 

pulmonares resultantes da ventilação mecânica em conjunto com o estresse oxidativo e 

infecções pré ou pós-natais estão associadas à maior incidência da DBP 
8,9

. 

Além da DBP, a patência do canal esta associada a outros desfechos adversos como 

maior tempo de ventilação mecânica, hemorragia pulmonar, enterocolite necrosante, função 

renal, hemorragia intraventricular, leucomalácia periventricular. Porém o quanto desses 

efeitos adversos é atribuível às alterações ocasionadas pela PCA ainda não é estabelecida
18

. 

PCA grande, com repercussão hemodinâmica, por um tempo prolongado, aumenta 

significativamente o risco de DBP. Então, acredita-se que o seu tratamento é 

consequentemente associado à redução do risco de DBP, principalmente em RNPT. 

Entretanto, o tratamento e o controle da PCA ainda são controversos 
11,19

. 

Assim, o objetivo do trabalho foi revisar estudos que analisaram a relação do 

fechamento do canal arterial persistente com a DBP. 
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Metodologia 

Tratou-se de uma revisão de literatura da base de dados Pubmed, realizada de janeiro 

de 2017 a março de 2017 com os seguintes termos descritos na Medical Subject Headings 

(Mesh) e seus correlatos na língua inglesa: "infant, newborn", “Neonate”, “Newborns”, 

“Respiration, Artificial”, “Mechanical Ventilation”, “Ventilation, Mechanical”, “Ductus 

Arteriosus, Patent”, “Patency of the Ductus Arteriosus”, “Patent Ductus Arteriosus”, “Patent 

Ductus Arteriosus Familial”, “Bronchopulmonary Dysplasia” e “Bronchopulm Dysplasia” 

com os filtros: idioma (Inglês, Espanhol e Português) e em seguida filtro metodologia: 

“Revisões”. Na busca foram utilizados os operadores “AND” para os descritores, e “OR” para 

seus respectivos correlatos.  Foram incluídos estudos de revisão que abordassem a relação da 

PCA na incidência de DBP.  Foram excluídos artigos com os quais o titulo, resumo ou texto 

integral não citava ou não se correlacionava nem com a PCA, nem com a DBP. Foi excluído 

também artigos os quais não foram possíveis ter acesso gratuito ao texto completo.  

A busca encontrou trinta e um artigos. Foram excluídos: artigos nos quais o título, o 

resumo ou texto integral não citava ou não se correlacionava nem com a PCA nem com a 

DBP e os artigos que não eram possível acesso gratuito ao texto completo. Após a leitura dos 

títulos, foram excluídos dezesseis artigos. Os quinze artigos restantes tiveram os resumos 

lidos. Destes, seis foram excluídos por não abordarem a relação da PCA com a incidência da 

DBP. Um artigo foi excluído devido à impossibilidade de acesso gratuito ao texto integral. 

Foram lidos na integra oito artigos que foram incluídos nesta revisão. Fluxograma dos 

métodos realizados está na Figura 1. 

 

Resultados e Discussão 

Foram incluídos nesta revisão de literatura oito artigos de revisão que estudaram a 

associação da PCA com a incidência de DBP, assim como se o fechamento do canal arterial 

poderia prevenir ou reduzir a incidência de DBP em RNs. As características principais dos 

artigos incluídos esta demonstrada no Quadro 1. 

Segundo evidencias a PCA é associada a complicações respiratórias, tanto a curto, 

quanto em longo prazo, sendo a DBP a condição crônica respiratória mais importante, 

principalmente em RN com BP
8,9,11

. Enquanto essa abertura do canal persiste, o desvio que 

ocorre na circulação fetal é mantido, aumentando o fluxo sanguíneo para as artérias 

pulmonares. Da maneira que a resistência vascular pulmonar reduz nos primeiros dias, o fluxo 

desviado para os pulmões aumenta correspondentemente
19

. Esse hiperfluxo pulmonar eleva as 
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pressões no lado arterial e venoso dos capilares pulmonares, o que pode causar aumento do 

liquido intersticial e redução das proteínas locais, levando ao edema pulmonar intersticial e 

alveolar (congestão pulmonar) e a diminuição da complacência pulmonar
19

.  

 

Figura 1: Fluxograma dos Métodos 

 

A redução da complacência pulmonar e as alterações hemodinâmicas geram maior 

necessidade de O2 e maior necessidade de pressão média das vias aéreas e suporte 

ventilatório, o que favorece o aparecimento de complicações respiratórias
2
. Caso essa 

congestão ultrapasse os limites da capacidade fisiológica de compensação, a perfusão de 

órgãos vitais é comprometida 
11,19,20

. A PCA é sintomática apenas quando essa capacidade de 

compensação é perdida e o shunt ocasiona uma repercussão hemodinâmica significativa
21

.  

Na maior parte dos casos, a presença de um shunt grande só é descoberta após 

repercussões importantes nos achados respiratórios, como radiográfico, ou necessidade de 

aumento do suporte ventilatório e oxigênio suplementar 
11,19

. Mas os efeitos hemodinâmicos 

do shunt também podem ser evidentes ao exame físico, ecocardiograma ou medição de 

marcadores séricos
19

. 

Portanto, a partir dessas associações fortes, muitos estudos sugeriram a hipótese deu 

que ao tratar essa condição patológica, as complicações que poderiam ser prevenidas ou com 

gravidade reduzida. Com isso, foram realizadas tentativas para realizar o fechamento precoce 

do canal arterial em RNPT 
2,19

. 
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Quadro1: Características principais dos artigos incluídos. 

 

A junção de edema, congestão pulmonar, aumento da necessidade de ventilação 

mecânica, estresse oxidativo gerando principalmente inflamação pulmonar, pode explicar a 

associação da PCA e o risco aumentado de DBP
9
.  

Sankar M.J. et al, 2008 

 Prevenção ou tratamento para PCA deve reduzir o risco para DBP; 

 Uso profilático de indometacina e ibuprofeno apresentou redução da PCA, mas 

não reduziu incidência de DBP; 

 Tratamento do PCA sintomático poderia possivelmente reduzir a incidência de 

DBP. 

Clymam R.L., 2013 

 Pouca evidencia da função do PCA na DBP; 

 Fechamento farmacológico do PCA é associado com desenvolvimento alveolar 

melhorado; 

 Estudos observacionais e controlados por coorte relatam que a ligadura 

cirúrgica precoce é um fator de risco para DBP; 

 Pouca evidencia para sugerir fechamento cirúrgico PCA evita DBP. 

Kugelman A.; Durand 

M., 2011 

 PCA com repercussão hemodinâmica, durante um tempo prolongado, aumenta 

o risco de DBP, porem a abordagem e o tratamento ainda é controverso; 

 Cirurgia profilática não diminuiu mortalidade ou DBP; 

 Profilaxia com indometacina não preveniu DBP, mesmo reduzindo a 

indecência de PCA; 

 Cirurgia pode estar associada a aumento dos riscos de DBP; 

 Intervenção cirúrgica na PCA é associada à deterioração pós-operatória e 

aumento de morbidades. 

 

 

Noori S., 2012 

 

 

 Cirurgia para PCA aumenta quase duas vezes a incidência de DBP em RNPT; 

 Monitorar e administrar uma PCA podem ser baseados na repercussão 

hemodinâmica. 

 

Hayes Jr. D. et al, 2009 

 

 PCA está associado a desfecho respiratório adverso e é associado com a DBP, 

principalmente quando associado com infecção. 

Chess P.R. et al, 2006 

 Estudos experimentais e observacionais associaram PCA com 

desenvolvimento de DBP; 

 Uso de indometacina foi associado a uma menor incidência de DBP. 

Bancalari et al, 2005 

 Maior duração da ventilação mecânica entre crianças com PCA sintomática; 

 PCA + sepse, aumentam os riscos de desenvolver DBP, mesmo em lactentes 

não expostos a altas pressões nas vias aéreas ou oxigênio suplementar; 

 Quanto maior a duração do PCA sintomático, maior o risco de DBP. 

 

Abdel-Hady H. et al, 

2013 

 Ensaios Clínicos não demonstraram uma vantagem significativa em longo 

prazo, da intervenção terapêutica para PCA; 

 Uma meta-analise também, não encontrou nenhum beneficio para o 

fechamento precoce do PCA em relação DBP; 

 Ligadura cirúrgica precoce demonstrou recentemente ser um fator de risco 

independente para desenvolvimento de DBP e impede crescimento pulmonar; 

 Indometacina e ibuprofeno apresentaram redução na incidência de DBP na 

PCA sintomática; 

 Reservar o fechamento cirúrgico para aqueles que falharam com a terapia 

medicamentosa. 
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Rojas et al, verificaram o Odds ratios (OR) para o desenvolvimento de DBP por 

análise de regressão logística multivariada. A combinação da PCA e sepse simultânea 

apresenta um risco ainda maior de desenvolvimento da DBP, mesmo em RNs não expostos a 

altas pressões nas vias aéreas ou altas concentrações de oxigênio, sugerindo alguma interação 

entre os dois eventos
22

. O resultado deste estudo está demonstrado na Tabela 1. 

 
Tabela 1 – OR para o desenvolvimento de DBP por análise de regressão logística multivariada

22
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fonte: Rojas et al. 1995.
22

 

 

Ao analisar as evidências disponíveis, pode-se observar que poucos ensaios clínicos, 

os quais estavam presentes nas revisões incluídas neste estudo, foram capazes de comprovar 

que esse fechamento precoce ou mais acelerado possível, reduziria a incidência de DBP. 

Meta-analises de ensaios clínicos randomizados não demonstrou qualquer efeito benéfico em 

longo prazo para o fechamento precoce da PCA nas morbidades neonatais incluindo DBP
23

. 

Único ensaio clinico randomizado para avaliar os efeitos pulmonares de uma 

exposição prolongada a PCA em RNPT extremos que necessitavam de ventilação mecânica 

foi realizado há 30 anos por Cotton et al. Os pesquisadores compararam os efeitos do 

fechamento cirúrgico da PCA, com a PCA permitida indefinidamente. Eles observaram que o 

fechamento cirúrgico da PCA reduziu a necessidade de suporte ventilatorio
24

. Porem, a 

aplicabilidade desses resultados no cenário atual é controversa
25

. 

A Ligadura cirúrgica precoce demonstrou ser um fator de risco independente para 

DBP, prejudicando o crescimento pulmonar em RNPT, principalmente os com EBP ao 

nascer. Estudos observacionais e controlados por coorte corroboram esses achados
26

. 

Fator OR para DBP (IC 95%) 

PCA Sintomático 6.2 (2.1 – 18.4) 

Sepse + PCA Sintomático 48.3 (6.3 para > 100) 

PCA Sintomático tardio  

(após a primeira semana de vida) 
21.1 (5.6-80) 

Duração de um PCA sintomático  

(por semana) 
3.5 (1.9-6.5) 
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Então, atualmente existe pouca evidência que possa sugerir que o fechamento 

cirúrgico da PCA evite ou previna DBP, principalmente se essa cirúrgica é realizada 

precocemente em RNs com EBP, e PCAs com pouca ou nenhuma repercussão 

hemodinâmica
11

.  

O uso profilático de medicamentos como indometacina ou ibuprofeno, apesar de 

apresentarem uma redução significativa da PCA e melhor desenvolvimento alveolar, não 

mostraram redução da incidência de DBP segundo estudos incluídos nessa revisão. 

A intervenção precoce não se justificou, pois segundo os artigos revisados, não há 

evidencia de que uma exposição a uma PCA de dois a seis dias aumente o risco de DBP. 

Portanto, não haveria justificativa para intervir precocemente
11

. 

Entretanto, caso essa PCA se torne sintomática, o risco de desenvolver DBP se não 

tratado é aumentado
22

. Nesses casos, as evidências atuais demostram que o tratamento 

medicamentoso de uma PCA sintomática, com repercussão hemodinâmica reduziria 

incidência de DPB 
2,29

.   

Em uma meta-analise de três ensaios clínica realizada em 2003, o tratamento pré-

sintomático reduziu a incidência de PCA sintomática e duração de tempo de oxigenioterapia 

sem efeito na mortalidade ou DBP ou tempo de ventilação
30

. 

Segundo revisão sistemática realizada por Clyman, o encerramento da PCA por 

indometacina é eficaz na prevenção da DBP, sugerindo até que os resultados poderiam ser 

mais eficazes na prevenção da morbidade pulmonar do que quando iniciada após sinais de 

congestão
29

.  

Abdel-Hady et al, sugere em sua revisão, que indometacina e ibuprofeno quando 

utilizados antes dos setes dias em uma PCA pré-sintomática e após sete dias no período 

sintomático tardio, a incidência de DBP é reduzida. O estudo não recomenda o tratamento 

profilático por esses medicamentos para prevenir DBP
23

. 

Aquelas crianças que mesmo realizando terapia medicamentosa ainda possuem uma 

PCA sintomática prolongada, com repercussão hemodinâmica significativa e altas exigências 

de parâmetros ventilatórios e concentrações de oxigênio, a cirurgia para correção da PCA está 

indicada
31

. Contudo, a realização da cirurgia não parece prevenir ou reduzir a incidência de 

DBP, pois mesmo sendo eficaz no fechamento da PCA, ela é associada a grave colapso 

hemodinâmico e respiratório, além da necessidade de suporte ventilatório
32

. Após as primeiras 

seis semanas do nascimento, o risco dessas complicações para diminuir
33

. Muitos estudos 

retrospectivos mostram um aumento de quase duas vezes na incidência de DBP em RNPT que 

realizaram o fechamento cirúrgico da PCA 
31,34

.  
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Analise de dados de 216 e 180 RNs que realizaram o procedimento cirúrgico precoce 

(mais breve possível) e o procedimento cirúrgico tardio (falha do tratamento medicamentoso e 

comprometimento cardiopulmonar) respectivamente, revelou que a incidência de DBP foi 

semelhante entre os grupos
35

.  

Os estudos incluídos nessa pesquisa sugerem que a cirurgia para o fechamento do 

canal arterial pode criar seus próprios problemas, colaborando para o aparecimento de 

morbidades as quais o procedimento gostaria de prevenir. Outro aspecto importante ainda não 

esclarecido é se a causa dessas morbidades esta associada ao procedimento cirúrgico em si, ou 

a população submetida a cirurgia teria um risco maior de desenvolver essas condições
36

. 

Decisão de tratar uma PCA deve ser individualizada, baseada na repercussão 

hemodinâmica, estabilidade clinica e necessidade de suporte ventilatório elevado. 

Ainda que, na grande maioria dos casos, os tratamentos farmacológicos e cirúrgicos 

sejam eficazes para o fechamento da PCA em RNPT, a evidência atualmente disponível 

demonstra que o fechamento do canal não necessariamente resulta em melhores resultados em 

longo prazo
19

.   

Koch et al observaram que em 73% dos RN com mais de 28 semanas o canal arterial é 

suscetível ao fechamento espontâneo
37

. Dados dos grupos placebo de um estudo controlado 

realizado por Van Overmeire et al, verificou o fechamento espontâneo no nono dia de vida de 

78% dos RN nascidos com IG de 26 a 31 semanas que seriam submetidos ao tratamento 

tardio com indometacina
38

. Portanto, um adiamento da intervenção em uma PCA, pode evitar 

o tratamento em RNs os quais poderiam ter o canal fechado espontaneamente
19

. 

Segundo Benitz, em 2016, há uma falta de evidência para o manejo da PCA, 

necessitando de maiores pesquisas para identificar quais grupos de RNs necessitam de 

intervenção para o fechamento do canal, e quais possam se beneficiar das opções de 

tratamentos disponíveis
19

. 

 

Conclusão 

Os estudos analisados destacaram que a PCA apresenta forte associação com o 

desenvolvimento da DBP. Contudo, parece que o fechamento do canal, precoce ou ate mesmo 

tardio, não necessariamente previne ou reduz a incidência de DBP em RNs que necessitam de 

auxilio ventilatório. São necessários mais estudos para determinar quais grupos de RNs 

precisam ser tratados, e qual seria a opção de tratamento adequada, para evitar possíveis 

complicações e intervenções desnecessárias.  
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