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RESUMO 

 

Introdução: O aumento da sobrevida dos recém-nascidos de pré-termo é resultado de 

avanços; tanto em práticas assistenciais, como no suporte tecnológico necessário ao seu 

cuidado. Diversos estudos emergem a partir desse resultado, no sentido de entender o 

crescimento e o desenvolvimento dos prematuros que demandam cuidados especializados, em 

período maior de tempo. Para os recém-nascidos de muito baixo peso, o crescimento 

extrauterino constitui um desafio a ser vencido; uma vez que, as deficiências no crescimento, 

que aparecem com maior frequência durante o período de hospitalização, podem trazer 

consigo danos precoces ao desenvolvimento. Objetivo: Descrever o crescimento dos recém-

nascidos de muito baixo peso durante o período de hospitalização. Metodologia: Trata-se de 

um estudo de quantitativo, descritivo e retrospectivo; cuja coleta de dados foi realizada por 

consulta aos prontuários dos 94 recém-nascidos de muito baixo peso da amostra, que 

nasceram e receberam alta de janeiro de um hospital universitário, de 2013 a dezembro de 

2014. Resultados: Ao nascer, a idade gestacional calculada foi de 30,43(±2,33) semanas; o 

peso foi de 1158,03(±222,39) g, o perímetro cefálico foi de 26,81(±1,90) cm. o comprimento 

foi de 37,00(±2,66) cm e o índice de massa corporal foi de 8,39 (±1,03) g/cm²; e, 49(53,13%) 

foram classificados como pequenos para a idade gestacional. O tempo médio de internação foi 

de 60,13(±24,82) dias e a mediana de permanência em UTI foi de 32,5(20,25-48,75) dias. Na 

alta, o peso foi de 2453,09(±499,85) g, o perímetro cefálico foi de 33,09(±1,50) cm, o 

comprimento foi de 44,70(±3,01) cm e o IMC foi de 12,23(±1,56) (g/cm²).10. Na curva de 

crescimento de Fenton, 73,33% dos meninos e 40,00% das meninas receberam alta em 

posição inferior, comparada a posição do nascimento na curva de percentil. Na curva do IMC 

de Olsen, 40,00% dos meninos e 27,45% das meninas receberam alta em posição inferior na 

curva de percentil, comparada a posição do nascimento. Discussão: Percebe-se consistência 

em relação às variáveis estudadas e o crescimento dos RNMBP admitidos em uma UIN de 

referência. Considerações finais: A utilização de medidas antropométricas seriadas e a 

comparação com curvas de crescimento constitui uma importante ferramenta para seguir a 

evolução dos RNMBP, enquanto hospitalizados. Para o enfermeiro neonatal, avaliar o 

crescimento dos RNMBP constitui um indicador de qualidade das práticas de cuidado por ele 

adotadas. 

Palavras – chaves: Recém-nascido de muito baixo peso. Crescimento. Prematuridade. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O contínuo desenvolvimento na área científica e tecnológica da atenção em saúde 

durante a gravidez e no período neonatal está propiciando uma relevante melhora nos 

cuidados prestados às gestantes e aos recém-nascidos expostos aos fatores de risco, reduzindo 

a mortalidade neonatal de prematuros nas últimas décadas (EICHENWALD; STARK, 2008). 

No entanto, essa realidade ainda não descarta a preocupação dos que atuam em saúde pública, 

na medida em que se constata um aumento progressivo no risco de morbidades, a curto e 

longo prazo, quanto menor for o peso e a idade ao nascimento (CECCON, 2007). 

O aumento da sobrevida resultou em avanços nas práticas assistenciais e no suporte 

tecnológico, no sentido de adotar cuidados direcionados ao crescimento e desenvolvimento 

das crianças nascidas prematuramente; o que vem, contribuindo para a qualidade de vida e 

sobrevida futuras, até mesmo, daqueles com idade gestacional no limite da viabilidade 

(RUGOLO, 2005). Mesmo assim, quando se trata de recém-nascidos de pré-termo (RNPT) 

mais vulneráveis, em peso ao nascer e idade gestacional, a deficiência de crescimento e de 

desenvolvimento continua a ser um desafio a ser vencido, durante o período de hospitalização 

(CLARK; THOMAS; PEABODY, 2003; SAKURAY; ITABASHI; SATO; et al, 2008).  

Entre as estratégias recomendadas para prevenir e intervir em agravos encontra-se o 

monitoramento do perfil de crescimento de cada um desses prematuros para favorecer o seu 

desenvolvimento durante o período de hospitalização; numa associação às ações já 

sedimentadas, isso é, conhecer as condições de saúde da mãe e do bebê na gestação, no parto 

e no nascimento para melhorar a assistência prestada durante o nascimento (RAMOS; 

CUMAN, 2009).  

Acredito que o ponto de partida do presente estudo surgiu a partir da experiência como 

monitor na disciplina Enfermagem no Cuidado à Criança, onde eram desenvolvidas atividades 

inerentes a estudos de artigos e de conteúdos ministrados nas aulas da respectiva disciplina. 

Além disso, a oportunidade de observar, acompanhar e participar de muitos dos cuidados 

dispensados aos neonatos durante seu período de hospitalização destacou o quanto eles eram 

importantes; especialmente, porque se referiam ao crescimento pós-natal dos prematuros mais 

vulneráveis, entre eles os que eram denominados recém-nascidos de muito baixo peso por 

terem menos de 1.500 gramas de peso ao nascer. 

A partir dessas vivências e de indagações a respeito do impacto que o nascimento 

prematuro causa em determinados grupos de recém-nascidos, surgiu a questão norteadora do 

projeto que gerou o estudo: Como se dá o crescimento dos neonatos que nascem com menos 
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de 1.500 gramas, os recém-nascidos de muito baixo peso (RNMBP) enquanto hospitalizados 

em uma unidade de internação neonatal? 

Além de descrever o crescimento hospitalar dos RNMBP durante a hospitalização, esse 

estudo, compara o crescimento do nascimento até a alta hospitalar desses bebês com uma 

curva de crescimento e outra curva de IMC, descreve as morbidades às quais esses prematuros 

foram expostos no período de internação hospitalar e identifica a alimentação recomendada na 

prescrição médica da alta hospitalar.  

Essa pesquisa, portanto, pretende contribuir para a avaliação das práticas adotadas pelos 

enfermeiros que se encontram diariamente envolvidos nos cuidados diretos a esses 

prematuros; oferecendo, ainda, subsídios ao entendimento da forma como o crescimento 

somático ocorre e à compreensão das variáveis a serem consideradas enquanto esses neonatos 

dependem de cuidados no ambiente hospitalar.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Geral 

  

Descrever o crescimento dos recém-nascidos de muito baixo peso durante o período 

de hospitalização.   

 

2.2 Específicos 

 

 Caracterizar os antecedentes maternos, da gestação, parto e nascimento desses 

prematuros. 

 Identificar e caracterizar as medidas antropométricas aferidas ao nascer. 

 Calcular o índice de massa corporal desses prematuros ao nascimento. 

 Identificar o tempo de permanência desses prematuros em terapia intensiva  

 Identificar o tempo total de internação. 

 Identificar as morbidades adquiridas durante a hospitalização. 

 Identificar a idade em que esses prematuros iniciam a alimentação por via 

enteral e via oral. 

 Identificar e caracterizar esses prematuros quanto às medidas antropométricas 

aferidas na alta hospitalar.  

 Calcular o índice de massa corporal desses prematuros na alta hospitalar.  

 Identificar a taxa de aleitamento materno parcial e exclusiva desses prematuros 

na alta hospitalar. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

A revisão de literatura apresentada a seguir se fundamenta nos objetivos do estudo para 

contemplar aspectos essenciais à compreensão do impacto do nascimento prematuro e de 

muito baixo peso. 

 

3.1 Fatores determinantes de crescimento na prematuridade 

 

A associação entre fatores biológicos, maternos e socioeconômicos são importantes 

determinantes nos processos de prematuridade e baixo peso ao nascer; já, a sobrevida dessas 

crianças está relacionada à assistência e prevenção de complicações (UCHIMURA, 2008; 

PELISSARI; UCHIMURA, 2008). 

O nascimento prematuro, que ocorre antes de 37 semanas de gestação, é considerado 

um forte preditor de morbidade e mortalidade neonatal. Segundo a World Health Organization 

(WHO) estima-se que ocorram cerca de 15 bilhões de nascimentos prematuros no mundo a 

cada ano e que mais de um milhão de crianças morram anualmente devido a complicações 

decorrentes da prematuridade (WHO, 2012).  

No Brasil, o número de nascimentos prematuros era de 6% em 2000 e aumentou para 

10% em 2011 com incremento atribuído principalmente aos recém-nascidos de 34 a 36 

semanas de gestação (MATIJASEVICH; SILVEIRA; MATOS; et al, 2013).   

O peso ao nascer é um dos mais significativos indicadores da qualidade de vida da 

criança, sendo o muito baixo peso considerado relevante na taxa de mortalidade infantil, o que 

levou a WHO a identificá-lo como fator isolado mais importante (WHO, 2010). 

Quanto ao peso do nascimento, cerca de 20 milhões de bebês nascem, por ano, com 

menos de 2.500 gramas o que representa 15,5% de prevalência global; sendo que, 96,5% 

ocorrem nos países em desenvolvimento (WHO, 2012). No Brasil as taxas de baixo peso ao 

nascer têm permanecido ao redor de 8% desde 2000, apresentando discreta tendência 

ascendente; sendo o Sudeste e o Sul, as regiões com maiores prevalências (MORAES, 2007).  

As formas de determinação da Idade Gestacional (IG) baseiam- se nas características 

físicas externas e na maturidade neurológica (KENNER, 2001). O peso do recém-nascido ao 

nascimento se correlaciona com a incidência de morbidade e mortalidade perinatais. 

Entretanto, o peso ao nascimento, isoladamente, é um indicador fraco de IG e maturidade 

fetal. Desse modo, a classificação dos recém- nascidos tanto pelo peso ao nascimento quanto 

pela IG proporciona um método mais satisfatório de predição dos riscos de mortalidade e 
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fornecimento de orientações para lidar com o neonato do que a estimativa da IG ou peso ao 

nascimento isoladamente (HOCKENBERRY; WILSON, 2014). 

Recomenda-se estratificar os recém-nascidos prematuros de acordo com a IG e o peso 

ao nascer. Assim, denominam-se de pré-termo extremo os bebês que nascem com menos de 

32 semanas de IG; de pré-termo moderado os que nascem de 32 a menos de 34 semanas de IG 

e de pré-termo tardio os que nascem com 34 até 36 semanas e seis dias de IG (GOUYON; 

LACOBELLI; FERDYNUS; et al., 2012). Já, a Organização Mundial da Saúde recomenda 

que se classifique os RNPT como pré-termo extremo os bebês com menos de 28 semanas; 

muito pré-termo os que nascem de 28 a menos de 32 semanas e de moderado a tarde pré-

termo os que nascem com 32 a menos de 37 semanas (WHO, 2012). 

O baixo peso ao nascer é uma variável de morbidade e mortalidade neonatal e infantil 

(BERNABÉ; SORIANO; ALBALADEJO; et al, 2004). Em relação ao peso de nascimento, o 

Committee for Monitoring Assisted Reproductive Technology (ICMART) e a WHO, 

classificam os prematuros que nascem com menos de 1.500 gramas como recém-nascidos de 

muito baixo peso (RNMBP) e os que nascem com peso inferior a 1.000g são denominados de 

recém-nascidos de extremo baixo peso (RNEBP) (ZEGERS- HOCHSCHILD; ADAMSON; 

MOUZON; et al. 2009). 

Informações encontradas no relatório SIM&SINASC de Porto Alegre/RS informam que 

nasceram 304 RNMBP em 2013, o que corresponde à 1,54% dos 19.716 nascimentos vivos 

ocorridos nessa cidade. (PORTO ALEGRE, 2007) 

Prematuros de muito baixo peso acabam expostos a inúmeros fatores que podem 

comprometer seu crescimento, destacando- se a limitação na oferta nutricional durante a 

internação em Unidade de Tratamento Intensivo Neonatal (UTIN), infecções neonatais, a 

síndrome do desconforto respiratório (SDR), a retinopatia da prematuridade, a anóxia 

perinatal, a enterocolite necrosante (ECN), a persistência do canal arterial (PCA) e a longo 

prazo, uma das complicações crônicas mais importantes em prematuros sobreviventes é a 

displasia broncopulmonar (DBP) (TAPIA; AGOST; ALEGRIA, 2006; ARAÚJO; PEREIRA; 

KAC, 2007). 

A hipotermia também é considerada um fator de risco para a morbimortalidade para 

recém-nascidos (MULLANY, 2010). Sobre o conceito de hipotermia no período neonatal, a 

OMS classifica a temperatura de 36 a 36,4ºC como hipotermia leve, 32-35,9ºC como 

hipotermia moderada e abaixo de 32ºC como hipotermia severa (WALDRON; 

MACKINNON, 2007; MULLANY, 2010). Um recém-nascido de termo pode perder 0,1ºC 
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por minuto da temperatura central e 0,3ºC por minuto da temperatura cutânea se os cuidados 

preventivos ao nascimento falharem (WALDRON; MACKINNON, 2007). 

Sobre crescimento, entende-se que o termo se refere ao aumento corporal decorrente do 

aumento de gordura e de massa magra, que, em Recém-Nascido (RN) é verificado através de 

duas variáveis do peso e do comprimento. Quanto ao crescimento em peso dos RNMBP, 

sabe-se que ele ocorre em menor intensidade durante a hospitalização, não atingindo a mesma 

proporção atribuída ao crescimento intrauterino, que seria de 14 até 20g/kg/dia. Esse déficit 

de crescimento está relacionado às morbidades e ao ambiente hospitalar desfavorável e 

estressante, aos quais esses bebês vulneráveis estão expostos durante o período de internação 

(MENDES, 2007).  

Um artigo publicado em 1999, a partir de um estudo multicêntrico e prospectivo sobre o 

crescimento longitudinal - peso, comprimento, perímetro cefálico e circunferência braquial - 

de 1660 RNMBP hospitalizados (501 a 1.500 gramas de peso ao nascer), apresenta curvas de 

crescimento úteis ao seguimento dessa população de RN quanto aos parâmetros estudados. 

Nesse artigo, encontra-se que o crescimento em peso se aproxima mais da taxa intrauterina de 

ganho ponderal, a partir da data em que o RNMBP recupera seu peso de nascimento, 

chegando a 14,4-16,1g/kg/dia, comprimento igual à 0,9cm/sem e perímetro cefálico 

equivalente à 0,9cm/sem (EHRENKRANZ; YOUNES; LEMONS, et al. 1999). 

Em 2013, Fenton publicou um artigo apresentando uma curva destinada à avaliação do 

crescimento de prematuros, para meninos e meninas, do nascimento até 50 semanas de IG 

calculada pós-natal (FENTON; KIM, 2013). 

Otimizar o crescimento durante a hospitalização dos RNMBP e colocá-los em uma 

trajetória mais adequada de crescimento, devem ser ações determinadas individualmente, caso 

por caso, atentando para a IG, desenvolvimento fisiológico, evolução clínica e intervenção 

nutricional específica. O importante é que as taxas de crescimento sejam alcançadas e que 

possam ser aceleradas ou diminuídas de acordo com essas avaliações (MORLEY; LUCAS, 

2000).  

Essas avaliações são possíveis por meio da análise de parâmetros antropométricos, da 

comparação do crescimento com curvas de crescimento pós-natal e pela avaliação de 

parâmetros bioquímicos. Dentre os parâmetros antropométricos os mais utilizados são: peso, 

comprimento, perímetro cefálico, perímetro braquial e dobras cutâneas (FALCÃO; 

CARDOSO, 2001).  

Um estudo prospectivo, realizado com 55 RNPT e de muito baixo peso com média 

(desvio padrão) de 1077 (DP= 287) g de peso e IG de média 30,7 (DP= 2,1) semestres ao 
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nascer, comparou as medidas antropométricas ao nascer com as aferidas na 14ª e na 28ª 

semanas de vida; encontrando resultados estatisticamente diferentes na relação entre o 

perímetro braquial e o índice de massa corporal (IMC) no 14º dia e no peso (P), comprimento 

(C), perímetro cefálico (PC), perímetro braquial e índice ponderal no 28º dia de vida quando 

comparados com os verificados ao nascimento (CARDOSO; FALCÃO, 2007).   

As recomendações encontradas em um estudo longitudinal quanto ao crescimento de 

recém-nascidos, publicado em 2013, recaem sobre o peso, o perímetro cefálico e o 

comprimento, como medidas de crescimento essenciais ao seguimento (ISMAIL; KNIGHT; 

OHUMA; et al, 2013).  

As práticas nutricionais com RNPT implicam em fases de nutrição parenteral (NP), 

transição entre NP e nutrição enteral (NE) e de nutrição enteral plena (NEP). Um estudo 

retrospectivo realizado com 156 RNPT com menos de 32 semanas de IG se propôs a 

identificar as fases em que os prematuros apresentavam menor taxa de crescimento, 

categorizando as três fases de nutrição como: NP, NP+NE e NE plena. Nesse estudo, a fase de 

menor crescimento em termos estatísticos foi a de transição, isso é, NP+NE. Como variáveis 

preditoras de baixo crescimento foram citadas o crescimento insuficiente na fase de transição 

NP+NE, a recuperação tardia do peso ao nascer (> duas semanas de vida), a presença de 

enterocolite necrosante (ECN) estágio 2 e o uso de ventilação mecânica a partir do primeiro 

dia de vida (MILLER; VAIDYA; RASTOGI, 2014). 

Quanto ao aspecto nutricional, sabe-se que prematuros e RNMBP possuem elevado 

risco nutricional devido às reservas insuficientes ao nascer, a sua imaturidade digestiva e de 

neurodesenvolvimento e pelo risco maior de apresentarem complicações após o nascimento. 

RNPT com menos de 32 semanas de IG ao nascer perdem uma quantidade significativa de 

tempo importante da gestação o que reflete em danos ao seu crescimento e desenvolvimento 

extrauterino (PRINCE; GROH-WARGO, 2014).  

Em relação ao crescimento ponderal de RN com < 40 semanas de IG usa-se o cálculo da 

velocidade de crescimento em g/kg/dia. No entanto, quando os RN são de baixo peso extremo 

(<1.000g ao nascer) recomenda-se a utilização da seguinte fórmula validada para calcular a 

velocidade de crescimento: VC: {[1000x(Peso final-Peso inicial)]÷[(Dia final-Dia inicial) x 

[(Pfinal+Peso inicial)/2]}.  A expectativa de velocidade de crescimento do peso em RNPT é 

de 15g/kg/dia, a velocidade de crescimento esperadas para o PC e o C são de 0.9cm/semana 

(PRINCE; GROH-WARGO, 2014). 

A proporcionalidade corporal é uma forma de avaliar o retardo de crescimento 

intrauterino em recém-nascidos e envolve, além das medidas antropométricas, o cálculo do 
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índice ponderal de Rohrer (IP), da razão peso/perímetro cefálico (P/PC) e da razão 

comprimento/perímetro cefálico (C/PC) (LEÃO FILHO; LIRA, 2003).   

Em 2015, um artigo propõe a utilização de uma curva para avaliar o crescimento de 

prematuros, baseada no IMC e de acordo com o gênero, denominada “curva de Olsen”. A 

elaboração dessa curva foi alcançada mediante um estudo realizado com 391681 recém-

nascidos de 22 a 42 semanas de idade gestacional, que nasceram nos Estados Unidos de 1998 

a 2006 (OLSEN; LAWSON; FERGUSON et al, 2015). 

Em relação à nutrição do prematuro, os prematuros alimentados com leite 

humano/materno recebem benefícios imunológicos e ficam mais protegidos em relação à 

enterocolite necrosante e à septicemia; entretanto, os prematuros alimentados exclusivamente 

com leite humano/materno crescem menos do que são os alimentados com leite humano 

fortificado (MOYA; SISK; WALSH et al, 2012). Em outro artigo sobre o manejo nutricional 

dos prematuros e RNMBP alimentados com leite humano, reafirma-se a possibilidade de o 

leite humano ser insuficiente para repor os déficits nutricionais acumulados durante a 

hospitalização e para sustentar um crescimento imediato ao período de seguimento (GROH-

WARGO e THOMPSON, 2014). 
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4 METODOLOGIA 

 

A seguir, são apresentados os aspectos metodológicos adotados para o desenvolvimento 

do estudo e que permitiram a obtenção dos resultados descritos no capítulo posterior.  

 

4.1 Delineamento do estudo 

  

Esse estudo foi delineado a partir da metodologia quantitativa e possui caráter 

descritivo, retrospectivo e documental. O modelo quantitativo de pesquisa, para Landim et al. 

(2006), é especialmente projetado para que o pesquisador possa “gerar medidas precisas e 

confiáveis, que permitam uma análise estatística apropriada para medir opiniões, atitudes e 

preferências como comportamentos”. De acordo com Koche (2003, p. 42), “pesquisas 

descritivas têm como objetivo primordial a descrição das características de determinada 

população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre variáveis”. Em relação 

ao conceito de estudo retrospectivo, Polit e Beck (2011), esclarecem que ele corresponde a 

um evento ou fenômeno identificado no presente para ser conectado a fatores ou variáveis no 

passado. 

  

4.2 População do estudo 

 

Inicialmente, mediante a obtenção de uma Query fornecida pelo setor de informática do 

Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) (ANEXO A), foram levantadas as ocorrências 

de nascimentos prematuros com peso < 1500 g, nascidos nesse hospital e que receberam alta 

no período de 01 de janeiro de 2013 até 31 de dezembro de 2014. Identificou-se, então, uma 

população de 133 RNMBP com <1500 g. 

 

4.3 Cálculo da amostra 

  

O tamanho da amostra, foi calculado com a ferramenta Raosoft sample size calculator 

disponível em http://www.raosoft.com/samplesize.html (95% de nível de confiança; 5% 

margem de erro), tomando-se como base a população de RNMBP contidas na Query. A partir 

desse cálculo obteve-se o número de 107 sujeitos. 

 

http://www.raosoft.com/samplesize.html
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4.4 Critérios de inclusão e de exclusão 

  

 Os recém-nascidos incluídos no estudo nasceram no Centro Obstétrico do HCPA, com 

peso ao nascer inferior a 1500 gramas e permaneceram na Unidade de Internação Neonatal do 

HCPA até a alta hospitalar.  

A presença de malformações congênitas graves ao nascimento foi considerada um 

critério de exclusão. 

4.5 Formação da amostra 

 

Após o levantamento e a aplicação dos critérios de inclusão e de exclusão a amostra 

obtida para a realização do estudo foi de 94 sujeitos.  

Com a aplicação dos critérios de inclusão e de exclusão, já citados; a amostra inicial, 

composta de 133 RNMBP; dos quais, 31 foram a óbito durante a hospitalização e seis foram 

transferidos para outras unidades de internação pediátricas do HCPA.  

Durante a revisão dos prontuários, foi identificada discrepância entre o conteúdo 

registrado e as variáveis a serem anotadas no instrumento de coleta em dois dos sujeitos 

incluídos. Dessa forma a amostra final do estudo foi de 94 RNMBP. A Figura 1 representa a 

formação da amostra final: 

 

População 

133 RN com < 1500g ao nascer 

   

 
   31 óbitos 

06 transferências    

Amostra inicial 

96 RNMBP 

   

 
   02 perdas p/registros 

incompletos    

Amostra final 

94 RNMBP 

   

 

Figura 1 – Formação da amostra 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2015. 
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4.6 Local de realização do estudo 

 

O estudo foi realizado em uma unidade de internação neonatal (UIN) de um hospital 

universitário de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. O HCPA é classificado como hospital de 

nível terciário, sendo vinculado à Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).  

A UIN do HCPA possui a capacidade de 54 leitos de internação neonatal, distribuídos 

quatro enfermarias com 20 leitos de terapia intensiva, que compõem a Unidade de Terapia 

Intensiva Neonatal (UTIN); e, outras quatro enfermarias com 34 leitos de cuidados 

intermediários, que fazem parte da Unidade de Cuidados Intermediários Neonatais (UCIN).  

 

4.7 Variáveis do estudo 

 

As variáveis relacionadas aos dados antropométricos foram: o peso, o comprimento e o 

perímetro cefálico, aferidos pela equipe de saúde da Unidade de Internação Neonatal ao 

nascimento e na alta hospitalar. 

As variáveis referentes aos antecedentes maternos e da gestação foram: idade, 

escolaridade, idade gestacional obstétrica, número de consultas de pré-natal, doenças na 

gestação, consumo de drogas lícitas e ilícitas. 

As variáveis referentes aos antecedentes do parto foram o tipo de parto e o tempo de 

bolsa rota. 

As variáveis referentes aos antecedentes do nascimento foram o APGAR, as medidas 

antropométricas ao nascimento e o valor do escore de gravidade adotado na unidade. 

As variáveis referentes ao crescimento durante a hospitalização foram calculadas para 

determinar a velocidade de crescimento em relação ao ganho ponderal (g/kg/dia), 

comprimento (cm/sem) e em perímetro cefálico (cm/sem); além do cálculo do índice de massa 

corporal (IMC), do percentil na curva de crescimento, do IMC [(peso/comp
2
)x10], percentil 

na curva de IMC, ao nascimento e na alta hospitalar, e, por último a determinação da idade 

corrigida de cada RNMBP.  

 

4.8 Coleta de dados 

 

A coleta de dados utilizou como recurso inicial, um formulário (APÊNDICE); no qual, 

as informações obtidas sobre as variáveis, mediante a revisão dos prontuários eram 

registradas.  
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Num segundo momento, esses dados foram organizados na forma de planilha de dados 

do programa EXCEL, Microsoft Office 2013. 

  

4.9 Análise dos dados 

 

Para a análise dos dados de três variáveis fez-se necessário adotar estratégias que 

permitissem selecionar o melhor indicador para representar a variável, sem que houvesse 

prejuízo para a análise estatística.  

A relação peso X idade gestacional sempre é calculada pela equipe médica utilizando a 

curva de Alexander (ALEXANDER; HIMES; KAUFMAN; et al., 1997). Mesmo assim, o 

indicador de crescimento intrauterino ao nascer e o indicador de crescimento durante o 

período de internação foram calculados à luz mais duas curvas distintas: Curva de 

crescimento intrauterino de Fenton (ANEXO B), (FENTON; KIM, 2013) e da curva de IMC 

de Olsen (ANEXO C), (OLSEN; LAWSON; FERGUSON, 2015). 

Em relação à variável, a Idade Gestacional, optou-se por adotar o valor calculado pelo 

método New Ballard, rotineiramente utilizado no setor, porque ele apareceu em todos os 

sujeitos, sem exceção; mesmo porque, a idade gestacional obstétrica registrada em alguns 

prontuários correspondia à data da última menstruação ou não existia. Por isso, os valores 

referentes à IG Obstétrica e à IG calculada por Ballard foram comparados e não apresentaram 

diferença estatística significativa (p 0,10).  

Em relação à variável que se referia ao IMC na alta hospitalar, havia o limite imposto 

pela própria curva; isso é, a curva, na coordenada que corresponde à Idade Gestacional, 

contempla até 40 semanas completas, período correspondente à Idade Corrigida. Optou-se, 

então, por calcular apenas o IMC dos RNMBP que permaneceram hospitalizados até 40 sem 

completas de Idade Corrigida, excluindo-se os demais.     

Os dados coletados para cada variável, organizados na planilha EXCELL, foram 

analisados por meio da estatística descritiva. Assim, as variáveis foram descritas por 

frequência absoluta e relativa e por medidas de tendência central, média, desvio padrão, 

mediana, intervalos interquartis (25-75). 

 

4.10 Considerações éticas 

 

O projeto foi enviado para análise da Comissão de Pesquisa da Escola de Enfermagem 

(COMPESQ/ENF) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e, posteriormente, 
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encaminhado para avaliação ao Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital de Clínicas de Porto 

Alegre (GPPG/HCPA), sendo aprovado por ambas instituições. 

As questões éticas foram contempladas mediante o uso do Termo de Compromisso para 

Utilização de Dados, que se encontra em anexo (ANEXO D) (HCPA, 2015). 

O uso deste termo está de acordo com a Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012, 

do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2012) e a Diretriz 12 das Diretrizes Éticas 

Internacionais para Pesquisas Biomédicas Envolvendo Seres Humanos (CIOMS 1993), 

mantendo o anonimato dos sujeitos do estudo e das informações. 

O estudo seguiu as normas bioéticas contidas na Resolução nº 466, de 12 de dezembro 

de 2012, do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2012); tendo sido aprovado em todas as 

instâncias de pesquisa: Comissão de Pesquisa da Escola de Enfermagem (ANEXO E); 

Comissão Científica do HCPA sob nº 14-0664 (ANEXO F); Comitê de Ética e Pesquisa do 

HCPA - parecer 937.200 de 13/01/2015, após o cadastro na Plataforma Brasil - CAAE 

40213514.3.0000.5327 (ANEXO G). 
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5 RESULTADOS 

 

Esse estudo envolveu 94 RNMBP, que nasceram e receberam alta da UIN do Hospital 

de Clínicas de Porto Alegre de 01 de janeiro de 2013 até 31 de dezembro de 2014. A tabela 1, 

apresenta as variáveis que representam os antecedentes maternos, da gestação, parto e 

nascimento desses recém-nascidos. 

 

Tabela 1 – Antecedentes maternos, da gestação, do parto e do nascimento dos RNMBP. 

Maternas e da gestação (N=94) 

 Idade materna em anos* 26,75(6,13) 

 Escolaridade < 8 anos ** 14(15,90%) 

 Consultas pré-natal < 6 ** 63(67,02%) 

 Gestação múltipla**  10(11,36%) 

 Doenças na gestação**  57(64,77%) 

 IG Obstétrica*
# 29,85(2,53) 

 Consumo de drogas lícitas**  14(15,91%) 

 Consumo de drogas ilícitas**  2(2,27%) 

 Uso de corticoide ante natal           66 (75,00%) 

Parto:  

 Parto cesariano**  67(76,14%) 

 Tempo de bolsa rota ≥18h**   10(10,64%) 

Nascimento:  

 Apgar 1 min < 5** 31(32,98%) 

 Apgar 5 min < 7** 12(12,77%) 

 Sexo feminino**  58(61,71%) 

 Reanimação ao nascimento** 89(94,68%) 

 Uso de surfactante exógeno** 40(42,55%) 

 TAx (°C) na admissão em UTIN*  36,33(0,64) 

 IG calculada* 30,43(2,33) 

 Escore de gravidade SNAPPE*** 12(0-26) 

* média e desvio padrão; ** N (%); *** mediana (Q2-Q3); 
# 
N=91(3 perdas por informação conflituosa) 

TAx: temperatura axilar; IG: idade gestacional; SNAPPE: Score for Neonatal Acute Physiology- Perinatal 

Extension                                                                                                                                                               

Fonte: Elaborado pelo autor, 2015. 
 
 

Em relação às variáveis ao nascimento, os resultados foram os seguintes para os 

RNMBP: IG calculada de 30,43(±2,33) semanas; 58(61,71%) eram meninas e 36(38,29%) 
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eram  meninos; 31(32,98%) tinham nota de Apgar < a 5 no primeiro minuto de vida; 12 

(12,77%) tinham Apgar < a 7 no quinto minuto de vida; 89(94,6%) foram submetidos a algum 

procedimento de reanimação; 40(42,5%) receberam surfactante exógeno, apresentavam média 

de 36,33(±0,64)ºC de TAx ao serem admitidos na UTIN; mediana de 12(0-26) no escore 

SNAPPE de gravidade. 

Entre as variáveis maternas e da gestação os resultados informam que: a idade materna 

variou de 15 a 40 anos, 26,75(±6,12) anos; o número de gestações múltiplas foi de 

10(11,36%); 14(15,90%) delas tinham escolaridade menor que 8 anos; 63(67,02%) fizeram 

menos de seis consultas de pré-natal; 57(64,77%) apresentaram doença gestacional, sendo 

mais incidentes, a doença hipertensiva específica da gestação (42,04%) e a infecção do trato 

urinário (20,45%); 29,85(±2,53)semanas de IG obstétrica (N=91; em três sujeitos a 

informação foi conflituosa); 14(15,91%) eram usuárias de drogas lícitas e 2(2,27%) eram 

usuárias de drogas ilícitas; 66 (75,00%) fizeram uso de corticoide ante natal.  

Os resultados das variáveis referentes ao parto foram: 67 (76,14%) cesarianas, 

10(10,64%) com tempo de bolsa rota igual ou maior que 18 horas e 2(2,13%) com tempo de 

bolsa rota indeterminado.  

As medidas antropométricas ao nascer são apresentadas na Tabela 2 para as variáveis 

estudadas: peso, perímetro cefálico e comprimento aferidos pela equipe de enfermagem e o 

resultado do cálculo do IMC [(g/cm
2
).10]. 

 

Tabela 2 – Antropometria dos RNMBP ao nascer 
          Variáveis  

          Peso (g)*  1158,03(222,39) 

          PC (cm)* 26,81(1,90) cm 

          Comprimento (cm)* 37,00(2,66) cm 

          Peso < 1000g 22(23,40%) 

          PIG** 49(53,13%) 

          IMC *  8,39 (1,03) 

*média e desvio padrão; ** N (%) 
 IMC= índice de massa corporal = (g/cm

2
).10                                                                            

 Fonte: Elaborado pelo autor, 2015. 
 

 Em relação à antropometria do nascimento, os 94 RNMBP: a média de peso foi 

1158,03(±222,39) g; a de perímetro cefálico de 26,81(±1,90) cm; a de comprimento 

37,00(±2,66) cm, 23,40% tinham peso inferior a 1000g, IMC médio de 8,39 (±1,03) 

[(g/cm²).10] e 53,13% foram classificados como PIG. 
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A tabela 3 apresenta aspectos relativos à trajetória dos RNMBP durante o período de 

internação. 

Tabela 3 – Trajetória dos RNMBP durante a internação 
            Variáveis  

  Tempo de internação (dias)*  60,13 (24,82) 

  Tempo de permanência em UTIN (dias)*** 32,5(20,25-48,75) 

  Idade de início da NP plena (dias)* 1,19(0,58) 

  Idade de início da NE plena (dias)***  15(10-26) 

  Idade de início da NO plena (dias)* 40,44(20,28) 

  VM** 49(52,13) 

  VNI** 79(84,04) 

  Tempo de VM (dias)*** 7,5(3,75-23) 

  Tempo de VNI (dias)*** 5(2-14) 

*média(desvio padrão); ** N(%);*** mediana (Q2-Q3) 
UTIN: Unidade de tratamento intensivo neonatal; NP: nutrição parenteral; NE: nutrição enteral; NO: via oral; 

VM: ventilação mecânica; VNI: ventilação não invasiva                                                                                   

Fonte: Elaborado pelo autor, 2015. 
 

Segundo as informações descritas na Tabela 3: o tempo médio de internação hospitalar 

foi de 60,13(±24,82) dias; a mediana do tempo de permanência em UTI foi de 32,5(20,25-

48,75) dias; a introdução da nutrição parenteral plena ocorreu com média de 1,19(±0,58) dias; 

a mediana da idade de início da dieta enteral plena foi de 15(10-26) dias e a dieta por via oral 

plena iniciou com média de 40,44(20,28) dias. Quanto ao suporte ventilatório, 49(52,13%) 

necessitaram de ventilação mecânica e 79(84,04%) utilizaram ventilação não invasiva. A 

mediana do tempo de ventilação mecânica (VM) foi de 7,5(3,75-23) dias e a mediana da 

ventilação não invasiva foi de 5(2-14) dias. 

As principais doenças e complicações observadas no período de internação, em ordem 

crescente do número de casos, podem ser visualizadas na Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Morbidades apresentadas pelos RNMBP durante a hospitalização 
          Morbidades 

          TAx < 36,5°C ao ser admitido na UTIN** 41 (43,62%) 

Septicemia precoce** 36 (38,29%) 

Septicemia tardia** 29 (30,85%) 

HPIV graus I e II** 29 (30,85%) 

PCA** 24 (25,53%) 

SDR** 16 (17,02%) 
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Tabela 4 – continuação 

ECN** 10 (10,63%) 

DBP** 09 (9,57%) 

BCP adquirida** 07 (7,44%) 

         Pneumotórax** 04 (4,25%) 

LPV** 02 (2,12%) 

BCP congênita** 01 (1,06%) 

** N (%) 
TAx: temperatura axilar; HPIV: hemorragia peri- intraventricular; DMH: doença da membrana hialina; PCA: 

Persistência do canal arterial; SDR: síndrome do desconforto respiratório; ECN: enterecolite necrosante; DBP: 

displasia broncopulmonar; BCP: broncopneumonia; LPV: leucomálacia periventricular. 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2015. 
 

A tabela 5 apresenta as médias das medidas antropométricas aferidas na alta e os 

indicadores de crescimento calculados para o período de internação.  

 

Tabela 5 – Antropometria na alta e indicadores de crescimento durante a hospitalização dos 

RNMBP 
Variáveis antropométricas  

 Peso na alta (g)* 2453,09 (499,85) 

 PC na alta (cm)* 33,09 (1,50) 

 Comprimento na alta (cm)* 44,70 (3,01) 

Indicadores de crescimento  

 PN (g/kg/dia)* 19,58 (4,93)  

 PC (cm/semana)* 0,75 (0,20)  

 Comprimento (cm/semana)* 0,90 (0,33)  

           IMC na alta [(g/cm
2
).10]*              12,23 (1,56) 

*média e desvio padrão 
PN: peso ao nascimento; PC: perímetro cefálico; IMC: índice de massa corporal                                            

Fonte: Elaborado pelo autor, 2015. 

 

Dos 94 RNMBP, a média do peso na alta foi de 2453,09(±499,85) g, do perímetro 

cefálico foi de 33,09(±1,50)cm, do comprimento foi de 44,70(±3,01)cm. A média do IMC 

calculado na alta foi de 12,23(±1,56) g/cm². 

Em relação ao tipo de alimentação contida na prescrição médica no dia da alta hospital, 

4(4,25%) dos 94 RNMBP receberam alta hospitalar com dieta ofertada exclusivamente por 

sonda nasoenteral. A Tabela 6 mostra a distribuição do tipo de alimentação oral prescrita, 

entre os 90 RNMBP da amostra que podiam receber a dieta por via oral na alta hospitalar. 
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Tabela 6 – Tipo de alimentação oral prescrita no dia da alta hospitalar médica             
            Tipo de alimentação**                                                                                         (N=90)

#
 

ALM ao seio com complemento fórmula 1 semestre 37 (41,11) 

ALM ao seio com complemento LM por mamadeira 26 (28,89)  

ALM exclusivo ao seio 13 (14,44) 

LM ou fórmula por mamadeira e seio complementar 09 (10,00) 

LM ou fórmula por mamadeira exclusivamente 03 (3,2) 

Fórmula por mamadeira exclusivamente 02 (3,33) 

ALM- Aleitamento Materno; LM- Leite Materno; ** N(%) 
#
 4 RNMBP receberam alta com alimentação por sonda nasoentérica 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2015. 

 

A Tabela 7 apresenta a distribuição dos RNMBP, estratificados de acordo com o 

gênero, quanto às variáveis IG ao nascer, IG ≤ 28 sem ao nascer, IC na alta e IC ≤ 41 sem na 

alta. Tais indicadores são apresentados a fim de facilitar a compreensão dos resultados 

encontrados na amostra quando comparados às curvas: Crescimento de Fenton (anexo E) 

(FENTON; KIM, 2015) e curva de Olsen para IMC para prematuros (Anexo F) (OLSEN; 

LAWSON; FERGUSON et al, 2015). Em relação ao IMC na alta, variável calculada com os 

RNMBP que tinham Idade Corrigida igual ou menor que 41 semanas, devido às 

características da própria curva e, porque se aplica o cálculo da idade corrigida até que o 

prematuro complete 40 semanas pós natais. 

 

Tabela 7 – Distribuição dos RNMBP quanto à IG ao nascer e a Idade Corrigida na alta, 

segundo o gênero 

Variáveis 
Meninos 

(N=36) 
 Meninas (N=58) 

IG (sem)* 30,22 (2,19)  30,57 (2,44) 

IG ≤ 28 sem** 9,00 (25%)  13 (22,41%) 

Idade Corrigida na alta (sem)* 38,69(2,78)  39,23(2,54) 

Idade Corrigida na alta ≤  41 sem** 30(83,33%)  51(87,93%) 

*média(desvio padrão); ** N(%)                                                                                                                                               

Fonte: Elaborado pelo autor, 2015. 

As tabelas apresentadas a seguir, se referem aos resultados das variáveis da amostra de 

94 RNMBP estratificados de acordo com o gênero. 

A distribuição das medidas de tendência central, dos RNMBP (meninos e meninas), está 

contida na Tabela 8 e correspondem à antropometria ao nascer e na alta; bem como, à 

velocidade de crescimento calculada para o período de internação. 



 
28 

 

 
 

Tabela 8 – Distribuição dos RNMBP, quanto às medidas antropométricas do nascimento e na 

alta, e à velocidade de crescimento na internação, segundo o gênero  
                                           Meninos (N=36)                        Meninas (N=58) 

 Variáveis do nascimento   

Peso (g)* 1196,53 (232,11) 1134,14 (214,71) 

Peso ≤1000g** 7 (19,44%) 15 (41,67%) 

PC (cm)* 26,82 (1,88) 26,81 (1,93) 

Comprimento (cm)* 37,18 (2,50) 36,89 (2,60) 

PIG (< percentil 10)** 15 (41,67%) 34 (58,62%) 

IMC* 8,58 (1,11) 8,27 (0,98) 

  Variáveis da alta 

Peso (g)* 2560,00 (650,36) 2386,72 (369,09) 

PC (cm)* 33,12 (1,59) 33,07 (1,45) 

Comprimento (cm)* 45,57 (3,28) 44,16 (2,73) 

IMC * 12,18 (1,54) 12,25 (1,58) 

 Velocidade de crescimento 

Peso (g/kg/dia)* 12,18 (1,54) 19,44 (4,64) 

PC (cm/sem)* 0,77 (0,23) 0,74 (0,18) 

Comp. (cm/sem)* 0,98 (0,28) 0,86 (0,35) 

*média(desvio padrão); ** N(%) 
PN=peso de nascimento                                                                                                                                       

Fonte: Elaborado pelo autor, 2015. 

Os resultados quanto ao número absoluto e a percentagem de sujeitos localizados nas 

curvas de crescimento intrauterino e de IMC (< do percentil 10, do percentil 10 ao 90 e acima 

do percentil 90) são apresentados na Tabela 9.  

Tabela 9 – Distribuição dos RNMBP nas curvas de crescimento, ao nascimento e na alta 

hospitalar, segundo o gênero  

 Percentil 

Meninos Meninas 

Nascimento 
(N=36) 

Alta 
(N=30) 

Nascimento 
(N=58) 

Alta 
(N=51) 

Curva de 

Fenton** 

<10 9 (25,00%) 19 (63,33%) 21 (32,21%) 35 (68,63%) 

10-90 27 (75,00%) 11 (36,67%) 37 (63,79%) 16 (31,37%) 

>90 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
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Tabela 9 – continuação 
 

  Meninos Meninas 

 Percentil 
Nascimento 

(N=36) 
Alta

# 
(N=30) 

Nascimento 
(N=58) 

Alta
# 

(N=51) 

Curva do IMC** 

<10 10 (27,78%) 6 (20,00%) 19 (32,76%) 16 31,37% 

10-90 26 (72,22%) 23 (76,67%) 39 (67,24%) 31 (60,78%) 

>90 0 (0%) 1 (3,33%) 0 (0%) 4 (7,84%) 

** N(%) 
IMC: índice de massa corporal 

#
 N=81 IMC na alta 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2015. 

Para finalizar a apresentação dos resultados, apresenta-se a Tabela 10 onde para tornar 

visível o percentual de RNMBP que receberam alta da UIN em posição inferior nas curvas 

adotadas (Fenton e IMC) em relação aos indicadores do nascimento; complementando, assim, 

os resultados contidos na Tabela 9. 

 

Tabela 10 – Distribuição dos RNMBP que receberam alta com percentil inferior nas curvas 

em relação ao percentil do nascimento 

 Meninos Meninas 

Curva de Fenton: < na alta que ao nascimento**
● 22 (73,33) 31 (60,78) 

Curva de IMC: < na alta que ao nascimento**
# 12 (40,00) 14 (27,45) 

** N(%) 
●
 N=94 na alta; 

#
 N=81 para IMC na alta 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2015. 
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6 DISCUSSÃO 

 

  

A etapa da discussão, que passa a ser apresentada, se refere ao impacto dos resultados 

em relação aos objetivos desse estudo. De um modo geral, percebe-se consistência em relação 

às variáveis estudadas e o crescimento dos RNMBP admitidos em uma UIN de referência do 

Rio Grande do Sul. 

Em relação às variáveis maternas (idade média 26,75±6,13 anos) e da gestação, foram 

identificados alguns fatores de risco, tais como: 67,02% com pré-natal menor que seis 

consultas, doenças na gestação em 64,77% e parto cesáreo em 76,14%; além de um fator de 

proteção: uso de corticoide antenatal em 75,00%. Em um estudo sobre mortalidade em 

RNMBP, Carneiro et al. (2012), referem que a única variável que interferiu na sobrevida ou 

na mortalidade dos RNMBP foi o número de consultas inferior a quatro (p 0,021).  

As variáveis do nascimento descrevem a população dos 94 RNMBP desse estudo com 

média de IG calculada de 30,43±2,33 semanas; dos quais, 38,29% eram do sexo masculino, 

94,68% foram reanimados ao nascimento, 12,77% tinham Apgar menor que 7 no 5º minuto de 

vida, 42,55% receberam surfactante exógeno; tinham TAx média de 36,33ºC ao serem 

admitidos na UTIN e a mediana do escore de gravidade foi 12(0-26). A IG menor que 29 

semanas, o Apgar menor a 7 no 5º minuto de vida e o uso de surfactante exógeno foram 

variáveis que apresentaram associação significativa com a mortalidade/sobrevida de RNMBP 

no estudo de Carneiro et al., p 0,001 em todas as três.  

Considerando as varáveis antropométricas ao nascer dos RMBP desse estudo, a média 

do peso foi de 1158,03(±222,39)g, o PC teve média de 36,81(±1,90)cm, a média do 

comprimento foi de 37,00(±2,66)cm e o IMC teve média de 8,39(±1,03)g/com
2
. Em uma 

avaliação longitudinal sobre crescimento, Toro et al. (2012) estudaram uma amostra de 101 

RNMBP com média de peso ao nascer de 1270(±209)g, de PC de 25.9(±1.7)cm e 

comprimento de 39(±3)cm.; destes, 21(20,79%) pesavam menos de 1000g e 43% eram 

meninos.  

Constatou-se no nosso estudo a mediana de 32,5(20,25-48,75) dias de internação em 

UTIN. Hentges et al. (2012) relatam que a média de internação neonatal independente do tipo 

de unidade varia entre 43 a 65 dias em pré-termos.  

No presente estudo a média de TAx foi de 36,33ºC; já, o percentual de RNMBP que 

foram admitidos com TAx menor que 36,5°C foi a complicação/morbidade com maior 

frequência entre os RNMBP do estudo, 43,62%. Aliado a esse fator, ocorreram também a 
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septicemia precoce e tardia, ambas com frequência de 38,29% e 30,85% respectivamente; 

além da presença de HPIV graus I e II aparecer em 30,85% da amostra. A taxa encontrada em 

relação às morbidades pode ter contribuído para o tempo de permanência na UIN. Estudos 

atuais mostram que a hipotermia está associada à septicemia tardia, hemorragia 

intraventricular e morte (LAPTOOK; SALHAB; BHASKAR, 2007; MILLER; LEE; 

GOULD, 2011). 

Quanto à alimentação, foram analisadas as frequências absolutas e relativas de 90 

RNMBP, conforme a prescrição médica no dia da alta hospitalar, porque quatro dos RNMBP 

(4,25%) receberam alta com alimentação exclusiva por sonda nasoentérica. Encontrou-se 

como alimentação preponderante, o aleitamento ao seio com complemento de fórmula de 1º 

semestre em 41,11% das prescrições; em contrapartida o percentual de prescrições com 

aleitamento exclusivo ao seio foi de 14,44%. A importância da nutrição em etapas precoces 

da vida e suas repercussões na saúde da criança e do adulto têm sido muito enfatizada, com 

especial atenção à nutrição do prematuro durante a internação e após a alta hospitalar, assim 

como a preocupação com o desmame precoce e a escassez do aleitamento materno exclusivo 

em prematuros (GIANINI; VIEIRA; MOREIRA, 2005). Em dois estudos prévios, afirma-se 

que os prematuros alimentados com leite humano fortificado crescem mais e que o leite 

humano pode ser insuficiente para repor os déficits nutricionais acumulados durante a 

hospitalização (MOYA; SISK; WALSH et al, 2012; GROH-WARGO e THOMPSON, 2014). 

Os indicadores da velocidade de crescimento, do nascimento até a alta hospitalar, dos 

sujeitos do nosso estudo foram:  0,90(±0,33) cm/sem em comprimento, 0,75(±0,20) cm/sem 

em perímetro cefálico e 19,58(±4,93) g/kg/dia em peso. No estudo de Ehrenkranz et al. 

(1999), o crescimento pós-natal de 1660 RNMBP de 501 até 1500g após a recuperação do 

peso de nascimento, foi de 0,9cm/sem no comprimento, de 0,9cm/sem no perímetro cefálico e 

de 14,4 a 16,1 g/kg/dia em peso. Já, em estudo realizado em 2014, os autores encontraram um 

crescimento ponderal de 15g/kg/dia e uma velocidade de crescimento de 0,9 cm/sem para o 

PC e o comprimento (PRINCE; GROH-WARGO, 2014). Os resultados encontrados na nossa 

população, se comparados aos resultados da literatura consultada, parecem ser mais otimistas; 

exceto, quanto à velocidade de crescimento do comprimento, que se mostrou inferior aos 

achados dos estudos anteriores. Outro indicador de crescimento dos RNMBP estudados foi a 

variação do IMC da alta em relação ao IMC do nascimento. O IMC subiu de 8,39 (±1,03) 

[(g/cm²).10] ao nascer para 12,23(±1,56) [(g/cm²).10] na alta. É possível que esse valor tenha 

se elevado devido ao crescimento deficiente em comprimento. 
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A amostra foi reorganizada em duas categorias de gênero, em função das curvas de 

Fenton e de IMC de Olsen. Após a estratificação, segundo o gênero, encontrou-se uma 

frequência de 7(19,44%) dos meninos e em 15(41,67%) das meninas com peso ao nascer 

≤1000g (RNMB).   

Em relação à curva de Fenton, quanto ao peso dos meninos e meninas, houve aumento 

no número de sujeitos que estavam abaixo do percentil 10 da curva ao se comparar o 

nascimento com a alta: entre os meninos, 25% ao nascimento e 63,33% na alta estavam 

abaixo da curva do percentil 10; entre as meninas, 32,21% ao nascimento e 68,63% estavam 

abaixo da curva do percentil 10. Em nenhum dos grupos o percentil do nascimento e da alta 

foi > 90.   

Em função da curva de IMC de Olsen, a população precisou ser ajustada para 

contemplar apenas os RNMBP que tinham idade corrigida igual ou menor que 41 semanas na 

alta; assim, dos 81 RNMBP com essa característica, 30(83,33%) eram meninos e 51(87,93%) 

eram meninas.  

Sobre a curva do IMC de Olsen, destaca-se que entre os meninos e as meninas a posição 

<10 na curva variou ao contrário do que ocorreu na curva de Fenton; isto é, houve redução de 

10(27,78%) para 6(20,00%) nos meninos e de 19(32,76%) para 16(31,37%) nas meninas. 

Nenhum dos grupos tinha IMC>90 ao nascer, entretanto na alta, 1(3,33%) dos meninos e 

4(7,84%) das meninas apresentaram IMC >90. Um estudo de análise secundária de crianças, 

mostrou que ao utilizar a variável peso-para-comprimento na avaliação do crescimento, 

acabamos tendo uma impressão muito diferente, pois esta variável indica um crescimento 

desproporcional e de adiposidade precoce. O estudo ainda relata que taxas de crescimento 

extrauterino que excedem as taxas de crescimento intrauterino podem resultar em taxas mais 

elevadas de gordura corporal. (OLSEN; LAWSON; MEINZEN-DERR, et al. 2015). 

Quanto as variáveis que demonstraram o percentual de RNMBP que receberam alta da 

UIN em posição inferior nas curvas adotadas em relação ao nascimento, observou-se: na 

curva de Fenton uma frequência de 73,33% no sexo masculino e de 60,78% no sexo feminino 

e na curva do IMC uma frequência de 40,00% no sexo masculino e de 27,45% no sexo 

feminino. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A realização do estudo reforçou a percepção de que o crescimento dos RNMBP, à 

semelhança do crescimento intrauterino, permanece como uma meta a ser atingida; apesar de 

alguns dos indicadores encontrados sinalizarem melhorias com a adoção de tecnologias de 

cuidado avançadas.  

A utilização de medidas antropométricas seriadas constitui uma importante ferramenta 

para seguir a evolução dos RNMBP, enquanto hospitalizados. A comparação do ganho 

ponderal com curvas de crescimento intrauterino e de IMC fornecem indicadores que 

contribuem para o seguimento e análise dos resultados obtidos; entretanto, ainda se carece de 

estudos que auxiliem nas conclusões e tomadas de decisão. Por outro lado, esses estudos 

apresentariam uma realidade diferente da encontrada no nosso meio; isso leva a afirmar a 

importância de dispor de curvas de crescimento voltadas à população de RNMBP locais ou de 

cada instituição, em função de características próprias da população envolvida. 

A equipe de enfermagem detém um papel importante no processo de coletar medidas de 

crescimento precisas; pois, compete a ela aferir essas medidas do nascimento até a alta 

hospitalar. Para o enfermeiro neonatal, por sua vez, a avaliação do crescimento dos RNMBP 

deve ser inserida no contexto assistencial como um potente indicador de qualidade das 

práticas de cuidado por ele adotadas. 

Admite-se que seja possível dar continuidade à análise dos resultados encontrados nesse 

estudo, mediante a adoção de outras associações relativas ao crescimento dos RNMBP frente 

às variáveis encontradas.  

Entre as possíveis limitações do estudo, considera-se a diferença entre o número de 

sujeitos de acordo com o gênero e a dificuldade de encontrar na literatura trabalhos que 

abordem a utilização das curvas de crescimento de Fenton e de IMC de Olsen, porque as 

mesmas foram disponibilizadas recentemente.  

Como a literatura disponível aborda um padrão ideal de crescimento para RNMBP 

inseridos em contextos diferentes e a aplicação das curvas utilizadas como referência nesse 

estudo, sugere-se a realização de outras pesquisas, locais ou regionais, que abordem essa 

temática. 
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ANEXO A - Formulário de solicitação de Query / HCPA 
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ANEXO B - Curvas de crescimento para meninas e meninos: Fenton 

 

Fenton para meninas 
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Fenton para meninos 
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ANEXO C – Curvas de IMC para meninas (A) e meninos (B): Olsen 
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ANEXO D - Termo de compromisso para utilização de dados GPPG / HCPA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
43 

 

 
 

ANEXO E - Aprovação na Comissão de Pesquisa de Enfermagem / UFRGS 

 

 

Sistema Pesquisa Pesquisador: Eliane Norma Wagner Mendes 

 

Projeto N°: 28274 Título: CRESCIMENTO DE RECEM- NASCIDOS DE PRE-

TERMO E DE MUITO BAIXO PESO AO NASCER, 

DURANTE A HOSPITALIZACAO 

Área de 

conhecimento: 

Enfermagem 

Pediátrica Início: 15/12/2014 
Previsão de 

conclusão: 01/07/2015 

Situação: Projeto em Andamento 

 

 

Não possui 

projeto pai 
 

Não possui subprojetos 

Origem: Escola de Enfermagem Projeto Isolado 

Local de 

Realização: 

não 

informado 

 

Projeto sem finalidade adicional  

Projeto não envolve aspectos éticos 

Não apresenta relação com Patrimônio Genético ou Conhecimento Tradicional Associado. 

Palavras Chave:  

RECÉM-NASCIDO PREMATURO, CRESCIMENTO 

Equipe UFRGS:  

Nome: ELIANE NORMA WAGNER MENDES 

Coordenador - Início: 15/12/2014 Previsão de término: 01/07/2015 

Avaliações:  

Comissão de Pesquisa de Enfermagem - Aprovado em 03/12/2014. Clique aqui para visualizar o 

parecer.  

Anexos:  Projeto Completo                                                                                                                                                 

Data de Envio: 01/12/2014   

Disponível em: www1.ufrgs.br/PortalServidor/Pesquisa/Pesquisador/forms/form_index.php  /   

Acessado em: 28 junho 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www1.ufrgs.br/PortalServidor/Pesquisa/ProjetoPesquisa/forms/form_visualizarProjetoPesquisa.php
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ANEXO F - Parecer do Comitê de Ética em pesquisa do HCPA  
 

  

 

 

 



 
45 

 

 
 

ANEXO G - Parecer consubstanciado, Comitê de Ética em Pesquisa / HCPA 
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APÊNDICE – Formulário para coleta de dados dos prontuários  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL (UFRGS)  
ESCOLA DE ENFERMAGEM 

 

 
 

Projeto: CRESCIMENTO DE RECÉM- NASCIDOS DE PRÉ-TERMO E DE MUITO 

BAIXO PESO AO NASCER, DURANTE A HOSPITALIZAÇÃO  

 

Formulário para coleta de dados em prontuário 

Data de inclusão: 
Número do sujeito: 
Número do prontuário:                                             
Data da internação: 
Data da alta da UTIN: 
Data da alta hospitalar:            
Nome do RN: 
Nome da mãe: 
Antecedentes maternos: 

Idade:_______  Escolaridade: (     ) não informada  (     ) informada: __________ 

Endereço:_______________________________________________________________________________________ 

Doenças anteriores à gestação:______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Gestações anteriores: (    ) não         (    ) sim, quantas:________quantos vivos:_______ 

 

Antecedentes da gestação: 

      Número de consultas de pré-natal: 

      Gestação: (     ) feto único  (    ) gemelar, número de fetos_______nativivos:_________ 

Doenças na gestação:__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

      Terapêuticas na gestação:_______________________________________________________________________ 

      ____________________________________________________________________________________________ 

      Consumo de drogas lícitas: (    )Não (   )Sim, quais:__________________________________________________ 

      ____________________________________________________________________________________________ 

Consumo de drogas ilícitas: (    )Não (   )Sim, quais:_________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Antecedentes do parto: 

Tipo de parto:______________________________  Tempo de ruptura da bolsa: __________________________ 

IG Obst: ________________, método: __________________________________ 

 

Antecedentes do  nascimento: 
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APGAR 1ºmin:______________ APGAR 5ºmin:______________ 

Reanimação: (     ) não; (     ) sim, como: __________________________________________________________ 

                                                                  

 

Temperatura axilar na admissão em UTIN:_______ºC 

IG calculada:____________sem (Ballard) 

Escore de gravidade: (      )Não (     )Sim, valor:_________, qual?_______________________________ 

 

Medidas antropométricas ao nascer: 

Peso: __________g; Perímetro cefálico: _____________cm; Perímetro torácico: ________________cm 

Relação Peso X IG: (    )PIG  (    ) AIG  (    ) GIG – (Alexander) 

       Cálculo do IMC [ (g/cm
2
).10]:.................. 

 

Variáveis da internação: 

    Tempo de permanência em terapia intensiva:________ dias 

    Tempo total de internação:________dias 

     Idade em que iniciou nutrição parenteral (NP):________dias 

     Idade de introdução da nutrição enteral (NE) junto com NP:___________dias 

     Idade em que iniciou NE plena:__________dias 

     Idade em que iniciou NE e alimentação oral (AO):___________dias 

     Idade em que iniciou AO plena:____________dias 

     Morbidades diagnosticadas na   hospitalização:___________________________________________________ 

     _________________________________________________________________________________________ 

     Ventilação mecânica ciclada: (      )Não (     )Sim,  

                                                                        idade início______dias – idade término_________dias 

     CPAP nasal: (      )Não (     )Sim,  

                                             idade início________dias – idade término__________dias 

     Oxigenioterapia campânula: (      )Não (     )Sim, 

                                                                       idade início_______dias – idade término_______dias 

     Oxigenioterapia cateter nasal: (      )Não (     )Sim,  

                                                                         idade início________dias – idade término_______dias 

 

Medidas antropométricas na alta hospitalar: 

Peso: ____________g  Perímetro cefálico: ________________cm Perímetro torácico: _____________cm 

Localização na curva de crescimento extrauterino:  

(    ) Abaixo da curva do Percentil 10 

(    ) em cima da curva do Percentil 10 

(    ) Entre a curva do Percentil 10 e do Percentil 90 

(    ) Acima da curva do percentil 90  

Cálculo do IMC da alta [ (g/cm
2
).10]: ___________________ 
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Cálculo da razão peso/perímetro cefálico (P/PC):_____________________ 

Cálculo da razão comprimento/perímetro cefálico (C/PC):___________________ 

      

Alimentação na semana da alta: 

              (    ) Aleitamento Materno exclusivo ao seio 

       (    ) Aleitamento materno ao seio com complemento LM p/mamadeira  

              (    ) LM ou fórmula p/mamadeira e seio complementar 

              (    ) LM ou Fórmula p/ mamadeira exclusivamente 

              (    ) Fórmula p/mamadeira exclusivamente 

       (    )Outra:_____________________________________________________________________ 

              _________________________________________________________________________________ 

               

Resumo das condições na alta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


