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Introdução: A enterocolite necrosante (ECN) é uma doença grave de origem multifatorial que atinge o trato 
gastrointestinal do neonato, principalmente prematuro, provocando necrose parcial ou completa da parede 
intestinal com ou sem perfuração franca. Tem quadro clínico inespecífico, quadro radiológico patognomônico e 
alterações histológicas características como a necrose de coagulação e a reação inflamatória. Nosso trabalho tem 
como objetivo avaliar se o quadro clínico, a apresentação radiológica, o tratamento cirúrgico e a evolução de 
recém-nascidos com ECN submetidos à cirurgia são diferentes de acordo com as idades gestacionais de 
nascimento. Métodos: Estudo prospectivo de 141 recém-nascidos com ECN  submetidos à cirurgia em hospital 
pediátrico, no período  de  novembro  de  1991 a dezembro  de  2005. Os  recém-nascidos operados foram 
acompanhados por 60 dias após a cirurgia, sendo divididos em três grupos, conforme a idade gestacional: 
prematuros extremos, com menos de 32 semanas de gestação (n=28/19,8%); prematuros, com idade gestacional 
entre  32-37  semanas  (n=91/64,5%);  e  a  termo,  com  37  ou  mais  semanas  de  gestação  (n=22/15,6%). 
Resultados: A apresentação clínica da ECN diferiu entre os grupos: os prematuros extremos apresentaram resíduo 
gástrico mais elevado (p=0,007) e os prematuros apresentaram maior quantidade de apneias (p=0,011) em 
relação aos demais. Embora a presença de hematoquesia e celulite de parede abdominal tenham sido mais 
frequentes nos neonatos a termo, não houve diferença estatística entre os grupos (p=0,055 e p=0,088, 
respectivamente). As radiografias de abdome também foram diferentes entre os grupos, sendo que a distensão 
abdominal foi mais comum nos prematuros (p= 0,047). Não houve diferença estatística entre os grupos quanto à 
indicação de cirurgia (p=0,116), complicações (p= 0,476) e mortalidade (p= 0,287). Conclusões: A apresentação 
clínica e os achados radiológicos foram diferentes de acordo com as idades gestacionais. Entretanto, não se 
observou diferença entre as idades gestacionais quanto ao tratamento cirúrgico, a complicações ou à mortalidade. 
 
 




