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RESUMO 

O presente artigo faz uma revisão sistemática através de sites de pesquisa ScIELO, 
PUBMED e MEDLINE e em sites governamentais do município de Maceió e do estado 
de Alagoas na perspectiva de encontrar alguma informação acadêmica ou estatal com 
dados epidemiológicos de neonatos com icterícia. Foram encontrados dois artigos no 
portal de busca ScIELO e nenhum artigo nos outros sites de busca. Nos sites das 
secretarias de saúde de Maceió e de Alagoas não foi encontrado nenhum boletim 
epidemiológico. Os artigos encontrados falavam do manejo de crianças que 
apresentavam leishmaniose visceral com icterícia combinada e o segundo falava da 
avaliação dos aparelhos emissores de luz usados no tratamento de neonatos com 
icterícia. Em uma pesquisa fora dos sites acadêmicos foram achados outros dois 
artigos: um trata da identificação de Hepatite C em exames de sangue de pacientes 
portadores de HIV e o outro uma avaliação da prática do enfermeiro no trato de 
nascidos que apresentaram icterícia. Conclui-se que, ao invés de confirmar a hipótese 
de subnotificação dos dados, o que se apresenta é uma completa falta de registro nos 
sites acadêmicos e governamentais, causando a não visualização da patologia, 
introdução de formas de cuidado e ganhos terapêuticos para além do controle 
sintomático. 
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ABSTRACT 
 
This article makes a systematic review through ScIELO, PUBMED and MEDLINE 
research sites and at government sites in the municipality of Maceió and the state of 
Alagoas, in the perspective of finding some academic or state information with 
epidemiological data on neonates with jaundice. There were 2 articles in the search 
portal ScIELO and no articles in the other search sites. No epidemiological bulletin was 
found on the websites of the health departments of Maceió and Alagoas. The articles 
found spoke of the management of children with visceral leishmaniasis with combined 
jaundice and the second talked about the evaluation of light emitting devices used in 
the treatment of neonates with jaundice. In a survey outside the academic sites, two 
other articles were found: one addresses the identification of Hepatitis C in blood tests 
of patients with HIV and the other an evaluation of the nurse's practice in the treatment 
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of jaundiced children. It is concluded that, instead of confirming the hypothesis of 
underreporting of the data, what appears is a complete lack of registration in academic 
and governmental sites, causing the non-visualization of the pathology, introduction of 
forms of care and therapeutic gains beyond the symptomatic control. 
 

Keywords: Jaundice; non-notification; public policy. 
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INTRODUÇÃO 

Em uma porção de recém-nascidos (RN) há a apresentação de quadro patológico 

denominado icterícia, causada basicamente por hiperbilirrubinemia, aparecendo 

posteriormente ao nascimento e se estendendo a alguns dias após isso. Se há o 

desenvolvimento do quadro depois de 24 horas após o parto, é denominada 

hiperbilirrubinemia fisiológica; e se o quadro iniciar antes desse prazo, recebe o nome 

de hiperbilirrubinemia patológica (CAMPOS et al., 2008; LUCHESI, BERETTA & 

DUPAS, 2010). 

Martelli (2012) afirma que o quadro clínico da icterícia se dá a partir de uma alteração 

na coloração da pele, assumindo uma coloração amarelada da pele, mucosas, esclera 

e diversos órgãos, uma vez que o pigmento biliar impregna tais tecidos, uma vez que 

sua concentração é maior que 2,5 mg/dL. Pode também alterar a coloração da 

lágrima, suor e urina, mas nesse caso isso significa que a patologia evoluiu para um 

estágio avançado, importando assumir que no organismo do RN há excesso da 

bilirrubina conjugada. 

O Ministério da Saúde apresenta dados que apontam a existência de 98% de RN 

apresentando quadro clínico de hiperbilirrubinemia fisiológica também demonstram 

níveis séricos de bilirrubina indireta (BI) em concentração superior a 1 mg/dL no 

período que abrange a primeira semana nascido. Em contrapartida, os bebês que 

manifestam quadro de hiperbilirrubinemia indireta – em especial decorrente de doença 

ou síndrome – apresentam concentrações muito altas consideradas prejudiciais às 

células cerebrais, desenvolvendo quadro patológico de encefalopatia bilirrubínica 

(BRASIL, 2012). 



A Sociedade Brasileira de Pediatria (ALMEIDA & DRAQUE, 2012) apontou que entre 

o período de 2000 a 2010, houve 200 a 280 óbitos por ano de RN causados por 

icterícia e/ou doença hemolítica com encefalopatia bilirrubínica (Kernicterus). Dessa 

quantidade, aproximadamente 70% destes iam a óbito em até o 6º dia, com uma 

concentração de metade das mortes deles entre os nascidos nos estados do Nordeste 

e 1/3 nos estados do Norte. 

Há uma variação da patologia que é consequência de complicações causadas pelo 

tratamento não adequado ou não tratamento, denominada Kernicterus, e considerada 

a mais grave. Nesse caso, se apresenta como uma síndrome de base neuronal 

oriunda do depósito de bilirrubina nos neurônios. Isso ocorre quando o nível sérico de 

bilirrubina excede 25 mg/dL, o que leva a tal substância passar pela barreira 

hematoencefálica, levando a intoxicação de vários núcleos localizados no tronco 

cerebral e nos gânglios basais, decorrendo daí morte neuronal; tal quadro gera uma 

encefalopatia por bilirrubina. A derivação mais grave torna imprescindível que o 

quadro patológico seja descoberto o quanto antes (GOMES, TEIXEIRA & 

BARICHELLO, 2010; SOUZA, FELIPE & TERRA, 2012; CHAGAS & BENITO, 2014). 

Como forma de controle dos níveis séricos dos recém-nascidos existem formas de 

terapia, como a exsanguineotransfusão e a fototerapia. Esta última se manifesta como 

forma de tratamento mais difundida e utilizada, e uma de suas vantagens é ser um 

método não invasivo e altamente eficaz. Na aplicação dessa conduta, os níveis de 

bilirrubina plasmática são reduzidos de forma eficaz (FERREIRA, NASCIMENTO & 

VERÍSSIMO, 2009). O protocolo de tratamento exige que o neonato fique grande parte 

do tempo internado em exposição contínua à luz. 

Em contrapartida, tal tratamento impossibilita uma estimulação e vinculação 

necessária à criança através de toques, carícias, afagos e até mesmo o exercício de 

ter o filho no colo, além de a criança necessitar usar uma proteção aos olhos. Esses 

elementos de toque e percepção visual das mães aos seus bebês geram grande 

sensação de inutilidade e frustração, alimentando sentimento de perda e 

culpabilidade, uma vez que elas não estão familiarizadas com o fator desencadeador 

da patologia e de cuidados relacionados à mesma (SANTOS & RODRIGUES, 2007; 

SOUZA, FELIPE & TERRA, 2012). 

Algumas atitudes da equipe amenizam as dores emocionais dessas mães, como a 

geração de comportamento de empatia e apoio, informações contínuas sobre o 



quadro clínico, evolução e manejo, além da construção de vínculos positivos entre as 

outras mães e equipe do setor; o que emerge nessas mães são elementos que as 

possibilita a desenvolverem afeto e comportamentos de responsabilização delas em 

relação aos filhos, imprescindível na elaboração relacional entre eles. Da mesma 

forma, a presença materna enquanto se dão os cuidados enquanto eles são expostos 

à luz – sem tomar como relevância o tempo de internação e exposição – é elemento 

basilar na promoção da segurança e tranquilização delas (FRAGA et al., 2009; 

CASTRO, et al., 2012). 

No tocante à prática da exsanguineotransfusão do neonato, este é essencialmente 

invasivo uma vez que consiste da remoção e substituição do sangue por um outro de 

doador considerado compatível, sendo inclusive a primeira alternativa quando da 

identificação do quadro clínico, utilizável também em adultos a depender as condições 

clínicas (ABCMED, 2015). Tal prática se dá na impossibilidade de tratamento 

fototerapêutico ou gravidade do quadro clínico, considerado assim devido a uma 

hiperbilirrubinemia ou pela falta de compatibilidade mãe/filho. Acrescente-se a esta 

categoria situações de septicemias que apresentem quadro de coagulação 

intravascular disseminada e/ou choque séptico acompanhados por intoxicações 

exógenas (ABCMED, 2015). 

Há uma controvérsia no indicativo desse procedimento usando como base os níveis 

apresentados de bilirrubina, por conta do desenvolvimento de kernicterus precisar 

levar em consideração outras situações como o quadro apresentado pelo recém-

nascido, presença de hemólise e idade da gestação. A bibliografia sugere que, em 

neonatos que apresentem baixo peso e idade gestacional menor, haja uma maior 

necessidade de exsanguineotransfusão para correção de quadros anêmicos, 

remoção de bilirrubina não conjugada antes que ela se difunda entre os órgãos e 

tecidos e substituição de hemácias comprometidas por outras não comprometidas, 

além de auxiliar na diminuição de anticorpos maternos. Dessa forma, 

incompatibilidade sanguínea mãe/filho, presença de hiperbilirrubinemia nos nascidos 

causadas por eritroenzimopatias de fundo hereditário, membranas eritrocitárias que 

apresentem defeitos congênitos e estruturais, quadro de coagulação intravascular 

disseminada e grave quadro séptico e trombocitopenia neonatal aloimune, acrescida 

da necessidade em clarear os anticorpos impedindo a ação de antígenos das 



plaquetas são elementos que corroboram a adoção de exsanguineotransfusão 

(ABCMED, 2015). 

Dessa forma, o objetivo geral desse artigo remete a uma revisão sistemática de textos 

oficiais e em periódicos, na tentativa de investigar a existência de subnotificação de 

casos de icterícia no município de Maceió, além dos fatores que se relacionam com 

esse fenômeno. Como objetivos específicos acrescente-se: Observar os registros 

oficiais de notificação de icterícia em Maceió em uma determinada faixa de tempo, 

buscar outras formas de abordagem científica em periódicos nacionais e 

internacionais sobre icterícia em Maceió e identificar na literatura existente dados 

sobre a existência de fatores que levaram pacientes a interromperem tratamento par 

icterícia em ambiente hospitalar. 

 

METODOLOGIA 

A pesquisa se concentrou em utilização de sites especializados de pesquisa – 

SCIELO, PUBMED e MEDLINE – utilizando como descritores as palavras “Maceió” e 

“Icterícia”. Depois, foi acrescentada à pesquisa a palavra “epidemiologia”. Ao fim 

dessa rodada de pesquisas, houve uma busca geral no site da Secretaria Municipal 

de Maceió (http://www.maceio.al.gov.br/sms/) e no site da Secretaria Estadual de 

Saúde de Maceió (http://www.saude.al.gov.br/), a fim de verificar a existência ou não 

de boletins informáticos ou afins que tenham em seu bojo alguma informação sobre 

notificação dos casos de icterícia no município ou do estado. Não houve delimitação 

de espaço temporal nessa coleta. Houve, inclusive, telefonemas ao Setor de 

Enfermagem do Hospital e Maternidade Santa Mônica, para colher algum tipo de 

informação sobre o tema. Por fim, houve a tentativa de busca em outros sites não 

médicos para verificar se havia algum registro sobre o tema. 

 

 

COLETA DE DADOS 

Nos sites institucionais das secretarias de saúde de Maceió e de Alagoas não havia 

nenhum boletim ou informativo referente a casos de icterícia, ou qualquer outro 

documento oficial como protocolos, abordagens, centros de referência ou dados 

http://www.maceio.al.gov.br/sms/
http://www.saude.al.gov.br/


acerca da patologia, sintomas e outras questões com foco no tema. Há, sim, um texto 

sobre doenças endêmicas no estado, além de um informe sobre hepatites, onde 

icterícia é citada como elemento sintomático, não como entidade específica. 

Depois dessa incursão, houve realização de contato telefônico ao setor de 

Enfermagem do Hospital e Maternidade Santa Mônica, referência no estado em 

termos de manejo das multivariadas situações de gravidez e parto. Na ocasião, a 

enfermeira que atendeu a ligação foi inquerida acerca das estatísticas ou formatos de 

notificação sobre o tema e ela informou que esse dado não é coletado para fins de 

elaboração de boletins, apontando que os registros – se os houverem – são realizados 

dentro dos prontuários das pacientes, mas enfatizando que esse registro não é 

obrigatório. Ela ainda acrescentou que há possibilidade de que, uma vez que a 

entidade de ensino superior emita algum documento solicitando tal pesquisa, essa 

busca através de prontuários seja viabilizada, mas o manejo e registo se daria por 

conta e risco do pesquisador; não haveria o envolvimento da equipe de trabalhadores 

da unidade de saúde. 

Diante da resposta dessa unidade, foi realizada uma busca em um site de um hospital 

particular da capital, mas sem repostar resultados de pesquisa com relação ao tema. 

Vieram 11 informes, destes sendo que em dois há alguma relação direta com o 

vocábulo “icterícia”, mas tendo o caráter pedagógico, sem nenhuma informação 

relevante acerca de partos e casos registrados. Em todos os links que surgiram, 

icterícia aparecia como dado secundário. 

Na pesquisa eletrônica no site PUBMED e MEDLINE, a busca não obteve retorno de 

artigos que obedecessem ao escopo pesquisado, usando a combinação de palavras 

“Maceió” e “Icterícia” e, posteriormente, utilizando a palavra “epidemiologia”. Já no site 

SCIELO, a pesquisa reportou dois artigos quando utilizando a pesquisa com a 

combinação de palavras “Maceió” e “Icterícia”; mas, quando se é acrescentada o 

verbete “epidemiologia”, a busca não reporta resultados. 

Os dois artigos localizados na pesquisa Scielo são os seguintes: “Historical Series of 

Patients with Visceral Leishmaniasis Treated with Meglumine Antimoniate in a Hospital 

for Tropical Diseases, Maceió-Al, Brazil” (SILVEIRA, L.J.D.; ROCHA, T.J.M.; 

RIBEIRO, S.A. & PEDROSA, C.M.S; 2015) e “Irradiância dos Aparelhos de 

Fototerapia nas Maternidades de Maceió (FERREIRA, A.L.C.; NASCIMENTO, R.M. & 

VERISSIMO, R.C.S.S; 2009). 



O primeiro artigo fala da avaliação de pacientes, em sua maioria crianças a partir de 

um ano, descartando assim recém-nascidos, acerca do tratamento a elas aplicado 

contra leishmaniose visceral, utilizando critérios diagnósticos, reações a um 

determinado medicamento e o acompanhamento sistemático da pressão arterial, 

antes e após o tratamento. 

O segundo artigo já versa sobre a existência de aparelhos de fototerapia em Maceió, 

mas em uma análise sobre o nível do percentual de irradiância de luz. Nesse caso, 

houve a realização de um censo nas maternidades de Maceió, observando os 

aparelhos que estavam em funcionamento e excluindo os que estavam em 

manutenção. A pesquisa reporta a existência de 36 (trinta e seis) aparelhos em 

funcionamento na capital no momento em que foi realizada. A citação ao verbete 

“icterícia” vem por conta da importância do aparelho para a realização do tratamento, 

mas não traz em seu escopo nenhuma informação sobre a doença, dados de 

pacientes atendidos ou qualquer coisa do tipo, embora o trabalho tenha sido realizado 

por enfermeiros. 

Desta feita, ainda houve uma outra tentativa em outros sites de busca focando 

produção científica ou mesmo algum boletim institucional com os dados desejados, 

usando a mesma combinação de vocábulos “Maceió”, “Icterícia” e, “epidemiologia”. 

Assim, apareceram dois artigos: “Ocorrência e Fatores de Risco para Co-infecção pelo 

Vírus da Hepatite C (HCV) em Pacientes com o Vírus da Imunodeficiência Humana 

(HIV) em Maceió, Brasil” (SANTOS, E.O.; COÊLHO, M.R.C.D.; VILELLA, T.A.S.; 

SILVA, J.L.A. & NETO, E.P.A.L.; 2009) e “A Importância da Atuação do Enfermeiro no 

Tratamento da Icterícia Neonatal” (SENA, D.T.C.; REIS, R.P. & CAVALCANTE, J.B.N; 

2015). 

No primeiro destes, o alvo da pesquisa foram 299 amostras de sangue de pacientes 

infectados pelo vírus do HIV, mas que contraíram Hepatite C. O fator idade aponta 

para um intervalo de 40 anos, para mais ou para menos, sem dar ênfase a recém-

nascidos e tendo icterícia como um subproduto sintomático da Hepatite C, sem 

relação alguma com o foco da pesquisa. 

O segundo artigo é de autoras enfermeiras alagoanas, foi publicado em uma revista 

de Santa Catarina e consiste em uma pesquisa bibliográfica em banco de dados 

nacionais e internacionais sobre a importância deste profissional no cuidado com 



pacientes com icterícia e neonatais, foco da pesquisa. O foco da pesquisa é uma 

revisão integrativa, com artigos que foram produzidos entre os anos de 2009 e 2013.  

Esse artigo traz duas tabelas importantes para a discussão do tema de notificação no 

estado. Na primeira tabela, revela o quantitativo de artigos produzidos com o tema, 

sem esboçar especificações de pertinência ou não. No total, 08 artigos foram 

encontrados com base nos verbetes “icterícia neonatal”, “terapêutica” e “cuidados de 

enfermagem”. Como critérios de exclusão eles utilizaram o seguinte referencial: 

relatos de casos informais, capítulos de livros, reportagens, notícias, teses, 

dissertação, editoriais e textos, como pode ser visto na figura abaixo: 

 Figura 01: Tabela de artigos por base de dados LILACS, MEDLINE, ScIELO e BDENF 

(autoria própria) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Na segunda tabela, elas apontam os artigos, com dados como publicação, autor, 

método de estudo e base indexada, conforme consta abaixo: 

Figura 02: Título, método de pesquisa e base indexada (autoria própria) 

Nº Autores/ Título do Artigo/ Local de 
publicação 

Método  Base 
inexada/Ano/ 
País de estudo 

A1 Lazarus C, Avchen. RN. Neonatal 
hyperbilirubinemia  
management: a model for change. Journal 
of Perinatology 

Não 
informado 

MEDLINE/2009/ 
EUA 

A2 Luchesi BM, Beretta MIR, Dupas G. 
Phototherapy treatment: the experience of 
mothers. Revista de Pesquisa: Cuidado é 
fundamental Online. 

Estudo  
qualitativo 

BDENF/ 2009/ 
Brasil 

Base de Dados n % 

LILACS 3 37,5 

MEDLINE 1 13 

SciELO 1 13 

BDENF 3 37,5 

TOTAL 8 100 



A3 Gomes NS, Texeira JBA, Barrichelo E. 
Cuidados ao recém-nascido em 
fototerapia: o conhecimento da equipe de 
enfermagem. 
Revisão Eletrônica de Enfermagem 

Estudo 
quantitativo, 
prospectivo e 
descritivo 

BDENF/ 2010/ 
Brasil 

A4 Lopes VM, Sacramento CB, Alecrin AF, 
Couto CC, Barbosa VPC, André KM, 
Cortez EA. Icterícia  neonatal e 
fototerapia: contribuição do enfermeiro 
para eficácia do tramento. Revista de 
Pesquisa: cuidado é fundamental Online 

Estudo 
qualitativo, 
exploratório e 
descritivo 

LILACS/ 2010/ 
Brasil 

A5 Rosa J, Faccin C, Dalegrave D, Argenta 
C, Gerber LHF. Ações educativas de 
assistência em ambiente hospitalar: a 
atenção a pais e familiares de neonato em 
fototerapia. Revista de Enfermagem 

Não informado BDENF/ 2012/ 
Brasil 

A6 Machado SPC, Samico IC, Braga TDA: 
Conhecimento, atitude e prática sobre 
fototerapia entre profissionais de 
Enfermagem de hospitais de ensino. 
Revista Brasileira de Enfermagem 

Estudo 
quantitativo, 
transversal 

SciELO/ 2012/ 
Brasil 

A7 Souza JJ, Felipe AP, Terra FS. 
Fototerapia: os sentimentos das mães de 
recém-nascidos submetidos a essa 
terapia. Semina: Ciências Biológicas e da 
Saúde. 

Estudo de 
abordagem 
qualitativa e 
fenomenológica 

LILACS/ 2012/ 
Brasil 

A8 Rosário SSD, Fernandes APNL, Lima 
LKS, Silva MA, Barbosa FW, Monteiro AI. 
Assistência de enfermagem ao recém-
nascido com icterícia em uma 
maternidade. Revista de Enfermagem da 
UFPE online. 

Estudo  
qualitativo e 
descritivo 

LILACS/ 2013/ 
BRASIL 

 

Nesse caso, o que chama a atenção é o número limitado de artigos com relevância 

científica envolvendo a patologia pesquisada, seja ela nacional como 

internacionalmente. Outra coisa que a tabela mostra é a inexistência de cruzamento 

de dados acerca de notificações, mas a ênfase de conhecimentos de determinada 

profissão sobre o assunto. É interessante pelo prisma de que uma categoria – 

enfermeiros – se esmera por manter uma agenda ativa de pesquisa e detalhamento 

técnico-operativo sobre o assunto, seja entre eles mesmos ou deles para as mães.  

Esse dado de pesquisa indica um reforço da preponderância desse profissional sobre 

os demais, gerando uma preocupação com aprimoramento da técnica e disseminação 

de informações relativas à temática. A tabela infere também que os demais 

profissionais de saúde não realizam nenhum tipo de pesquisa sobre a patologia, o que 



consolida a predominância da categoria e o pouco (ou nenhum) empoderamento na 

construção científica multifacetada. 

DISCUSSÃO DOS DADOS 

A não existência de dados epidemiológicos em termos de dados oficiais ou de 

trabalhos acadêmicos pode ser reflexo de uma variedade de interpretações que, 

nesse momento, não passa de especulação ou outros arranjos. O que os dados 

sugerem, em termos claros, é que há uma quantidade considerável de informações 

que são desconsideradas acerca do manejo de profissionais, dados de saúde e sócio 

demográficos sobre famílias cujos neonatos apresentaram casos de icterícia, em 

especial quando se sabe que há de 200 a 280 óbitos por ano (ALMEIDA & DRAQUE, 

2012), além das consequências que essa falta de dados impõe às famílias e 

profissionais. 

A existência de uma rede e de um protocolo nasce, obrigatoriamente, de dados 

epidemiológicos; os dados dão sentido à elaboração de pesquisas e todo um processo 

que deriva dele. No caso acima, como a icterícia não é considerada questão 

emergencial, gera a impressão equivocada de que esses dados não existem, mas sim 

esses dados estão dispersos na rede, o que sugere a necessidade da realização de 

uma varredura nos hospitais, anteriormente marcados por um sistema que integre 

capacitações, organização de um instrumental específico, rodadas de sensibilização 

entre os profissionais, organização de referências e contra referências, pactuação 

entre as unidades para troca de informações e a organização do setor de Vigilância 

Epidemiológica a fim de organizar os dados, montar um protocolo e investir em 

estratégias de prevenção e promoção à saúde. 

Em especial abordando a prevenção, foi desvelado acima que as estratégias de 

envolvimento emocional das mães dos bebês se estendem para além da saúde, 

influindo diretamente na saúde psicossocial daqueles entes familiares (FRAGA et al., 

2009; CASTRO, et al., 2012; SILVA et al., 2010). Tais trabalhos enfatizam diretamente 

os ganhos que uma equipe empoderada faz para além do foco na doença, o que tem 

ressonância em qualidade de vida, uma perspectiva da Política Nacional de 

Humanização: tanto a premissa de um manejo adequado, quanto a perspectiva de 

ampliação dos ganhos comportamentais, afetivos e volitivos. Esse movimento 

estimula a participação de várias outras unidades e áreas de políticas públicas, como 

serviços de assistência social, educação e organização nutricional. 



Como não há esse tipo de dado, impede a organização de um sistema que vá para 

além da clínica médica; há um prejuízo organizacional de toda uma rede de suporte a 

várias situações que, em particular no nosso estado e município, fortalece uma prática 

de apartheid social nas camadas mais vulneráveis da população e impede o 

fortalecimento de famílias que não estão nessa situação de vulnerabilidade, uma vez 

que os serviços de políticas públicas são universais. 

Em especial no episódio do contato telefônico com uma técnica do setor de 

Enfermagem da maternidade citada mais acima, ela se coloca na perspectiva de que 

essa revisão poderia ser acadêmica, mas que não passaria pelo crivo da instituição. 

Vale a pena registrar que a fala dela repercute a posição do hospital, que autoriza a 

pesquisa acadêmica, mas não se responsabiliza por uma organização de banco de 

dados de suas próprias práticas. Se por um lado a abertura à academia é sempre 

válida, por outro lado o exercício de depender tão somente das entidades formadoras 

faz eco com a ausência de informações estatais sobre o fenômeno, indicando em 

alguma medida um não comprometimento com epidemiologia da doença como 

responsabilidade de quem a atende. 

Embora não houve contato telefônico com a entidade hospitalar particular e nem se 

pode observar a extensão de permissões que dê aos dados por ela produzidos, não 

é válido fazer qualquer inferência sobre o fenômeno; o que se pode dizer é que não 

há interesse – da mesma forma que o ente estatal – de se entender icterícia como 

algo palpável dentro da dinâmica saúde-doença e suas implicações sociais e no 

indivíduo. 

Em nenhum dos estudos citados há alguma validação para que se trate icterícia como 

doença secundária, fruto de uma infecção por Hepatite ou HIV. O que se tem posto é 

que os programas de controle de Hepatites e HIV recebem investimentos do governo 

federal. Não é objetivo do trabalho discutir quais doenças ou síndromes são mais ou 

menos urgentes ou emergentes em termos de recurso e de organização de elementos 

na sua investigação e abordagem, mas também se percebe – como descrito acima – 

uma perda em termos de organização setorial e abordagem colateral que poderiam 

ser iniciadas por causa do cuidado ao paciente que desenvolve icterícia, em especial 

nas questões de prevenções de outras patologias. Nada se sabe, nas instâncias 

municipais, estaduais ou federal, acerca da evolução dos pacientes, se esses casos 

têm algum tipo de ressonância em outras áreas ou de alguma sequela nos pacientes, 



se há repercussões sociais no manejo. Na verdade, o domínio dos sintomas não 

significa total sucesso da conduta. 

CONCLUSÃO 

O propósito deste trabalho não se permite ser palavra final; são apenas interpretações 

acerca de um fato, que é a ausência de dados oficiais e/ou acadêmicos tendo como 

foco notificações sobre icterícia no município de Maceió. Mesmo com o aumento do 

foco para Alagoas e a ampliação para dados acadêmicos, os resultados apontam para 

uma parca representatividade numérica e nenhum foco acerca dos dados 

epidemiológicos. 

A pesquisa aponta para uma não notificação dos casos de icterícia; a subnotificação 

implica a existência de algum dado a ser recolhido pelas autoridades ou pelo corpo 

acadêmico. O que foi encontrado foi a inexistência desses dados; os profissionais e 

as instituições simplesmente não registram esse dado. 

A insignificante produção acadêmica e a falta de dados epidemiológicos impedem a 

elaboração de situações para além da descrição de conduta frente à patologia; o que 

tentou ser demonstrado a partir da leitura dos dados que se tem é que esse hiato 

mantém fragilizada toda uma rede de suporte em relação ao neonato e suas famílias, 

em todos os aspectos do que se considera saúde. Alguns dos estudos relatados na 

Introdução fazem alusão a organização de constructos psicossociais poderosos a 

partir de uma doença aparentemente insignificante. 

A tendência das instituições é serem provocadas para que acolham uma determinada 

demanda e se reorganizem, modifiquem seus protocolos e absorvam os ganhos e 

responsabilidades derivados das discussões e acordos em torno dessa situação. Se 

esse trabalho for o despertar de alguma situação nessa direção, todo um esforço de 

pesquisa já vai além da coroação de uma vida acadêmica, mas desperta para uma 

melhoria da qualidade de vida de quem o necessita. 
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