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prematuro em UTI’s neonatais. 65 fls. Trabalho de Conclusão de Curso 
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RESUMO 
 
 
A prematuridade é a principal causa de morte neonatal; trazendo à tona a 
necessidade de cuidados especiais, principalmente o acompanhamento do estado 
nutricional, durante e após a gestação para que os índices de mortalidade possam 
ser diminuídos, sendo assim o presente estudo tem por objetivo verificar a evolução 
do estado nutricional do recém-nascido prematuro em hospital de médio porte no 
município ao norte do Paraná em seu primeiro mês de vida. Métodos: Estudo 
documental prospectivo, realizado com base na análise de prontuários do recém-
nascido prematuro. Resultados: o grupo de neonatos dividia-se em baixo peso e 
peso extremamente baixo ao nascer. Após 1 mês obtiveram maior concentração em 
relação adequado para a idade gestacional (AIG), e dentre os parâmetros 
analisados o comprimento foi o que mais desenvolveu-se. Conclusão: Os neonatos 
não evoluíram conforme esperado, entretanto apresentaram resultados satisfatórios, 
considerando os erros de aferição diária. 

 
Palavras Chave: Antropometria. Recém-Nascido Prematuro. Aleitamento Materno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NASCIMENTO, Alessandra Silva do. Nutritional status of the premature newborn 
in neonatal ICUs. 65 fls. Course Conclusion Paper (Monograph). Graduation in 
Nutrition of Apucarana College - FAP. Apucarana-Pr. 2020. 

 

ABSTRACT 

 

Prematurity is the main cause of neonatal death; bringing out the need for special 
care, especially the monitoring of nutritional status, during and after pregnancy so 
that mortality rates can be decreased, so this study aims to verify the evolution of the 
nutritional status of premature newborn in a mid-sized hospital in the northern Paraná 
in its first month of life. Results: the group of neonates was divided into low weight 
and extremely low weight at birth. After 1 month they obtained a higher concentration 
in relation adequate for the gestational age (AIG), and among the parameters 
analyzed the length was the one that developed the most. Conclusion: the neonates 
did not evolve as expected, however they presented satisfactory results, considering 
the daily assessment errors. 

 

Keywords: Anthropometry. Premature Newborn. Breastfeeding. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) de 2,5 milhões de 

neonatos falecidos em 2017, 80% apresentavam baixo peso e 65% prematuridade. 

Sendo as definidas como mortes de causa evitável na maioria dos casos (OMS, 

2018). Desta maneira salienta-se a necessidade do recém-nascido (RN) receber 

cuidados adequados durante e após a gestação, para que o índice de mortalidade 

infantil possa ser reduzido (BRASIL, 2011). 

 No terceiro trimestre da gestação os sistemas fisiológicos estão 

desenvolvendo-se, representando o período de hipertrofia e de aumento de peso 

corpóreo (AULER, 2008). Deste modo o recém-nascido prematuro (RNPT) por 

nascer antes de concluir o 3 trimestre, não tem estes sistemas completamente 

desenvolvidos. Sendo assim as adversidades encontradas nessa população podem 

gerar atraso no desenvolvimento e até estender o tempo de internação, uma vez que 

tais condições requeiram um maior aporte nutricional e calórico (FIGUEIREDO, et al, 

2007).  

Posto isso é necessário à oferta de uma quantidade adequada de nutrientes 

durante a hospitalização, entretanto podem existir dificuldades metabólicas e 

absortivas para atingir as necessidades diárias recomendadas, devido à imaturidade 

e a presença de doenças decorrentes do nascimento prematuro (ALTERMAN., et al, 

2016). 

Portanto avaliar o estado nutricional do recém-nascido pré-termo é um fator 

importante em unidades de terapia intensiva neonatal (UTI), pois, nesta fase, 

problemas do crescimento podem ocasionar sequelas a longo prazo. Esta avaliação 

pode ser feita por meio da análise de parâmetros antropométricos, da comparação 

do crescimento com curvas de crescimento intrauterino ou pós-natal e, também, pela 

análise de parâmetros bioquímicos (FALCÃO., et al, 2001). 

O objetivo nutricional ao cuidar de um recém-nascido prematuro (RNPT) é 

fazer com que o mesmo se desenvolva em crescimento e ganho de peso, tanto 

quanto um feto normal que está na mesma idade gestacional intrauterina, sem que 

apresente deficiências nutricionais, efeitos metabólicos indesejáveis ou toxicidades 

decorrentes de uma exagerada oferta nutricional (PACHI, et al, 2003).  
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Sendo assim, observando-se o papel da nutrição no crescimento e 

desenvolvimento desses recém-nascidos, faz–se necessário verificar o estado 

nutricional destes recém-nascidos pré-termo, sua evolução e relação com a dieta 

ofertada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Verificar a evolução do estado nutricional do recém-nascido prematuro em 

hospital de médio porte no município ao norte do Paraná em seu primeiro mês de 

vida. 

 

2.2  Objetivo Específico  

 

➢ Verificar qual parâmetro antropométrico desenvolve-se mais. 

➢ Verificar a relação entre a via de parto do nascimento e o 

desenvolvimento dos recém nascidos prematuros (RNPT).  

➢ Verificar a relação do gênero em relação ao desenvolvimento dos recém 

nascidos prematuros (RNPT). 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 Prematuridade 

 

No ano de 2010 cerca de 15 milhões de bebês nasceram prematuros no 

mundo, e consequentemente devido a complicações 1 milhão veio a óbito em seu 

primeiro mês de vida. Sendo que a concentração de um maior número de 

prematuros está nos países de baixa renda, ocorrendo principalmente no sul da 

Ásia, tornando-o um problema global, onde o Brasil está entre os 10 países com 

maior prevalência de parto prematuro (BLENCOWE et al., 2012). 

Toda via o Brasil acaba se encaixando no mesmo nível dos países de baixa 

renda uma vez que 11,7% dos partos realizados no ano de 2011 eram de 

prematuros, tendo como prevalência nas regiões: sul (12,0%), sudeste (12,5%), 

centro-oeste (11,5%), nordeste (10,9%) e norte (10,8%) (UNICEF, 2013). 

Desta forma a prematuridade é decorrente de circunstâncias diversas e 

imprevisíveis, em todos os lugares e classes sociais. É difícil avaliar os componentes 

que influenciam e são influenciados pelo complexo processo do nascimento 

prematuro (RAMOS, et al, 2009).  

Entretanto inúmeras são as causas que levam um bebê ao nascer 

prematuro, especialmente as relacionadas ao aparelho genital feminino, alterações 

placentárias (placenta prévia e descolamento prematuro) e excesso de líquido 

amniótico. Outros fatores incluem: a idade materna (maior incidência em mães mais 

jovens), infecções maternas, primiparidade (mais frequente no primeiro filho). Porém, 

na maioria dos casos, a causa é desconhecida. (RAMOS, et al, 2009). 

O recém nascido (RN) prematuro caracteriza-se pela imaturidade do seu 

organismo, tornando-o mais vulnerável a determinadas enfermidades e, também, 

mais sensível a determinados fatores externos (como sejam a luz e o ruído) 

(BATISTA, 2013). 

Segundo Accyolli, Sauders e Lacerda (2009), demonstram a classificação de 

grau de prematuridade (quadro 1) no qual os bebês que nascem entre a 37 e 38 

semanas sendo classificados como prematuros limítrofes estes evoluem bem e 

requerem cuidados especiais apenas na sucção. Já os que nascem da 31 a 36 

semanas são os prematuros moderados estes costumam pesar de 1.600 a 2.500g, 

são também mais vulneráveis a problemas comuns da prematuridade como anóxia 
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(imaturidade pulmonar), hiperbilirrubinemia (imaturidade dos mecanismos de 

captação e conjugação de bilirrubina indireta), hipoglicemia, hipocalcemia, 

hiponatremia, e infecções devido ao sistema imune mais vulnerável. Os recém 

nascido (RN) que nasceram entre a 24 semana e 30, são classificados como 

prematuros extremos, os mesmos costumam apresentar peso inferior a 1.500g 

podendo apresentar os mesmos problemas dos prematuros moderados, porém mais 

graves, e maior risco para enterocolite necronizante e anomalias cardíacas.  

 

Quadro 1 – Classificação de grau de prematuridade 

Classificação de grau de prematuridade 

Limítrofe 37 a 38 semanas pós concepção 

Moderada 31 a 36 semanas pós concepção 

Extrema 24 a 30 semanas pós concepção 

Fonte: Accioly, Saunders; Lacerda (2009). 

 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) define-se como 

baixo peso ao nascer o recém-nascido com peso de nascimento menor que 2.500g, 

independentemente da idade gestacional (OMS, 1980).  

 
No Brasil, a prematuridade é ainda importante causa de mortalidade 
neonatal, embora esteja sobrevivendo, percentual crescente de RNs 
prematuros cada vez menores e mais imaturos. Os profissionais de 
saúde e a sociedade brasileira devem conhecer e valorizar as 
necessidades desses sobreviventes, especialmente do contingente 
de maior risco para problemas no acompanhamento, que são os RNs 
prematuros de muito baixo peso ao nascer. Fazem-se necessárias 
orientações padronizadas em relação ao acompanhamento ambu-
latorial desses RNs de alto risco e adequada interação entre os 
diversos serviços de saúde, hospitalares e comunitários (BRASIL, 
2012, p. 131). 

. 

Deste modo o emprego uma abordagem multidisciplinar mais precocemente 

possível se faz necessária para amenizar ou prevenir sequelas. As medidas 

preventivas adotadas no período neonatal envolvem todos os cuidados neonatais 

oferecidos ao recém-nascido prematuro (RNPT) e não são facilmente estabelecidas, 

uma vez que a fisiopatologia é complexa e multifatorial, sendo os recém nascido 

(RN) amiúde assintomáticos. A questão é que as pessoas nascidas prematuras 

estão mais sujeitas aos agravos futuros advindos da própria condição da 

prematuridade, como consequência da pouca maturidade de órgãos e danos 
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advindos do baixo peso ao nascer associado (ALMEIDA, 2013, COELLI, et al., 

2011).  

Desta forma o recém nascido (RN) prematuro e/ou de baixo peso ao nascer 

requer atenção e cuidados; por fazer parte do maior índice de morte neonatal. 

(BARROS, et al, 2010). Sendo estas mortes de causas evitáveis (OMS, 2018).   

 

3.2 Estado Nutricional do Prematuro 

 

Todo ser humano necessita de uma nutrição correta para manter o seu 

corpo em homeostase. As crianças, em especial o recém nascido (RN), têm 

necessidades diferentes das do indivíduo adulto, devido a necessidade de 

crescimento e desenvolvimento. (FEFERBAUM, 2005). 

O recém-nascido prematuro (RNPT) adapta-se rapidamente à substituição 

da oferta intrauterina, no entanto os neonatos prematuros apresentam chances 

aumentadas de desenvolver deficiências nutricionais, principalmente pelas suas 

reservas limitadas, maiores necessidades de nutrientes, enorme velocidade de 

crescimento, imaturidade de vários órgãos e sistemas, dificuldade em se prover uma 

nutrição adequada e distúrbios clínicos e cirúrgicos. Sugerindo que uma intervenção 

nutricional seja vantajosa para melhora desses neonatos (ELLARD, ANDERSON, 

2015). 

Segundo a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) as 

crianças nascidas prematuras que sobrevivem expandiram significativamente nos 

últimos anos. Isso se dá pelos avanços na terapia nutricional (TN) do prematuro. 

De acordo com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares EBSERH, 

(2019) analisando sob o aspecto nutricional “o recém-nascido prematuro necessita 

de grande aporte de nutrientes, para que se minimize o crescimento que ele 

apresentaria intraútero, caso não houvesse nascido” 

Em vista disso é primordial que o recém nascido (RN) tenha monitoramento 

e avaliação nutricional em seu desenvolvimento, para que ocorra a detecção 

precoce de disfunções e inadequações nutricionais e deste modo seja aplicada a 

intervenção correta afim de que suceda uma evolução clínica apropriada. 

(FIGUEIRA, OSHIRO, 2010). 

A avaliação do estado nutricional de recém-nascidos prematuros é um 

grande desafio, sobretudo quando se avalia o ganho de peso, pois inúmeros fatores 
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estão envolvidos na observação desse parâmetro, tais como estado nutricional ao 

nascer, maturidade fisiológica, nutrição, evolução clínica, procedimentos invasivos, 

manuseio excessivo, alterações hemodinâmicas e uso de antibióticos que precisam 

ser observadas e controladas para se alcançar resultados fidedignos e expressivos 

(SOUZA, 2018). 

O estado nutricional do recém-nascido (RN) é avaliado através de curvas 

padronizadas com medidas de peso, comprimento e perímetro cefálico como as do 

projeto multicêntrico internacional Intergrowth (VILLAR, et al., 2014); conforme 

evidenciada na figura 1; contudo o peso para idade é o mais utilizado para a 

monitoração do estado nutricional visto que o RN que consome o aporte calórico 

necessário deve ganhar de 20 a 40g/dia (FALCÃO; CARDOSO, 2005). 

Figura 1 – Curvas Internacionais Intergrowth sexo feminino 
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Fonte: Villar (2014). 

 
 

Após a primeira semana de vida, espera-se uma rápida recuperação de 

peso após o nascimento, resultante de alterações na composição dos fluidos 

teciduais, condições clínicas e terapêuticas e suporte nutricional. No entanto, para 

prematuros, a ação de estressores e a inadequação da Terapia Nutricional (TE) 

dificultam e retardam a recuperação do peso (HOLZBACH, et al, 2018) 

Depois do nascimento é comum que ocorra perda de peso devido à perda 

de líquido extracelular (ELLARD, ANDERSON, 2015).  Esta perda acontece em 

trono de 6 dias de vida, sendo recuperada de 14 a 21 dias de vida (FIGUEIRA, 

OSHIRO, 2010).  

Em consequência desta perda de peso a oferta alimentar deve ser tão logo 

quando possível. A nutrição parenteral e enteral quando feita em recém-nascido 

(RN) de baixo peso nas primeiras 24h tem como resultado o ganho de peso mais 

rapidamente. (MARTIN, et al, 2007). Visto que quanto menor o peso maior são as 

chances de haver um retardo na maturidade neurológica, motora, paralisia cerebral, 

perda da visão, audição e alto risco de mortalidade (VIEIRA, 2013). 

Desta forma, alcançar um ganho ponderal apropriado no neonato prematuro 

é frequentemente difícil pela imaturidade metabólica e gastrointestinal além da 



22 

 

função imunológica comprometida. Acelerar o crescimento do recém-nascido pré-

termo no período neonatal requer ações determinadas individualmente de acordo 

com evolução clínica, desenvolvimento fisiológico e intervenção nutricional 

específica, porém, é importante que se faça o uso adequado da amamentação ou do 

uso das fórmulas, para que o prematuro atinja o mínimo de peso adequado para que 

possa evoluir até sua alta hospitalar (SILVA, 2014). 

 

3.3 Avaliação Nutricional no RNPT 

 

A avaliação nutricional no recém-nascido prematuro (RNPT) é muito importante 

nas unidades de terapia intensiva neonatal e sua realização pode ser feita através 

de parâmetros antropométricos, comparando o crescimento com curvas de 

crescimento intrauterina ou pós-natal (CARDOSO, 2007). 

Na prática diária neonatal, as principais medidas antropométricas utilizadas 

são o peso, o comprimento e o perímetro cefálico (PC).  As outras relações, como 

por exemplo, a prega adiposa tricipital, a circunferência braquial e o cálculo da 

massa muscular do braço devem ser reservados para fins específicos (FALCÃO, 

2003).  

O peso de nascimento (quadro 2, 3) varia com a idade gestacional, o estado 

nutricional e hidroeletrolítico materno e do recém-nascido (RN), sendo considerado o 

“gold standard” para a avaliação do crescimento perinatal e sua alteração mostra 

distúrbios perinatais agudos e crônicos. (FALCÃO, 2003). 

Classificação do RN pré-termo 

Quadro 2 - Conforme o peso 

Classificação Peso 

Peso extremamente baixo < 1.000 g 

Baixo peso ao nascer 1.000 a 2.499 g 

Baixo peso < 2.500 g 

Peso insuficiente 2.500 a 2.999 g 

Peso adequado 3.000 a 4.499 g 

Tamanho excessivamente 

grande 

> 4.500 g 

Fonte: SBP. Tratado de Pediatria, (2007). 
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Quadro 3 – Conforme peso e idade gestacional 

Pequeno para idade gestacional (PIG) < percentil 10 

Adequado para idade gestacional 

(AIG) 

entre percentil 10 e 90 

Grande para idade gestacional (GIG) > percentil 90 

Fonte: SBP. Tratado de Pediatria, (2007). 

 

Já o comprimento é o melhor indicador de crescimento linear e reflete a 

massa corpórea magra. É determinado pelo potencial genético do indivíduo e sofre 

menos influência do meio intra-uterino, por ser poupado em casos de desnutrição 

leve e moderada. (BROCK et al., 2003, FALCÃO, 2001) 

Este parâmetro sofre menos influência quando levado em conta uma 

nutrição inadequada o mesmo também não se altera conforme o estado de 

hidratação. (FALCÃO, 2003., KRAMER, et al, 1990).  

Enquanto o perímetro cefálico até o 6 mês relaciona-se com o tamanho do 

encéfalo. Ao ofertar uma dieta proteica calórico ideal esta medida é a primeira a 

crescer. (FALCÃO, 2003., KRAMER, et al, 1990). Além disso, é um indicador menos 

sensível a desnutrição (BRCK, et al, 2003, Falcão, 2001). 

 

3.3.1 Relação entre parâmetros peso e comprimento 

 

A relação entre dois parâmetros antropométricos permite estipular a 

proporção de crescimento, já que se utiliza a comparação de medidas que são 

diferentemente afetadas em situações de aceleração e desaceleração do 

crescimento. Estas relações apresentam uma vantagem baseada no princípio 

fisiológico de que certos compartimentos do corpo são poupados em relação a 

outros, em casos de desnutrição fetal leve a moderada (BROCK et al., 2003, 

CARDOSO, et al., 2007).  

A medida de peso ajustada pelo comprimento é bom método de avaliação 

da composição corpórea, principalmente relacionada à adiposidade. Nos distúrbios 

nutricionais leves e moderados, o organismo tende a poupar o crescimento do 

comprimento em detrimento do ganho ponderal. Nesses casos a relação entre peso 

e comprimento, tem a vantagem de detectar tais alterações mais facilmente do que o 

peso (OSHIRO, 2008., YAU & CHANG, 1993; GEORGIEFF, 1995; BROCK, 2006). 
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A relação entre peso e comprimento, por sua vez, pode ser determinada 

pela simples divisão do peso pelo comprimento ou pela razão entre o peso e a 

potência do comprimento. (CRUZ, et al., 2006).  

 

3.4 Aleitamento Materno 

 

As alimentações especialmente para os prematuros mantem as funções do 

organismo e promove o crescimento adequado (SCOCHI, et al., 2008) 

Desta forma tem-se o aleitamento materno que é ideal para o estado 

nutricional da criança (NASCIMENTO; ISSLER, 2004). O mesmo tem a função de 

nutrir, atender às especificidades fisiológicas do lactente, e protegê-lo 

imunologicamente (ARAUJO, et al 2007). 

 
O leite materno apresenta inúmeras vantagens, como melhor 
digestibilidade e capacidade de prover componentes imunológicos 
únicos, além de possuir perfil nutricional perfeitamente balanceado 
para uso nos RNs pré-termo. Fortes evidências também sugerem 
que o uso do leite materno pode diminuir a incidência de enterocolite 
necrosante (BRASIL, 2012, p. 63). 

A hospitalização de um filho recém-nascido é um acontecimento que envolve 

aspetos emocionais, socioeconómicos e culturais que podem dificultar o processo de 

amamentação. É fácil perceber esse processo como uma experiência difícil, que 

exige esforço, pois para além das dificuldades de ordem técnica, os sentimentos de 

medo e ansiedade gerados pela situação inesperada exigem persistência para 

superar as dificuldades (ALMEIDA, 2017). 

 

Tendo o aleitamento materno como a forma natural de fornecer o 
aporte calórico adequado, é importante o incentivo e o apoio de toda 
equipe hospitalar para que o período de amamentação favorece o 
vínculo mãe-filho, o processo de recuperação do neonato e seu 
desenvolvimento durante esse período (BARBOSA; SALOMON, 
2018, p. 16). 

 
Devido à internação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), o vínculo mãe-

filho é prejudicado, dificultando e retardando o início da amamentação, fator este 

que pode complicar ainda mais a saúde da criança. O prematuro pode apresentar 

problemas ao tentar sugar o leite do peito da mãe, principalmente, o prematuro de 

muito baixo peso, aqueles com peso menor de 1.500g. Isso acontece, por não 
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conseguirem coordenar a sucção-deglutição-respiração, podendo apresentar risco 

de aspiração. (DAMASCENO, 2014). 

A partir da 28a semana de gestação os movimentos de sucção já existem. 

No entanto, a coordenação entre sucção e deglutição não pode ser assegurada em 

prematuros com menos de 34 semanas. Para os prematuros que nascem antes da 

34º semana, deve ser iniciada a alimentação através de métodos de administração 

forçada (nasogástrica/orogástrica). Apesar do método de administração forçada 

beneficiar a alimentação do bebê prematuro, a sonda impede experiências sensórias 

e motoras que são importantes para desenvolver habilidades na amamentação, e 

também cria uma porta de entrada para agentes infecciosos (YILDIZ; ARIKAN, 

2012). 

Compreende-se que o aleitamento materno em situação de prematuridade é 

um fator preocupante, que exige muita dedicação materna, apoio familiar e 

competência dos profissionais de saúde, uma vez que o próprio afastamento entre 

mãe e bebê, devido às condições críticas de saúde da criança, pode implicar na 

alimentação por leite artificial e, consequentemente, menor produção do leite 

materno. Nessas circunstâncias, convive-se com a insegurança, ansiedade e 

sofrimento materno, dificuldades específicas do recém-nascido (RN) e limites para 

os profissionais. (DA SILVA, et al, 2012). 

 

O sucesso do tratamento de um RN internado em UTI neonatal não é 
determinado apenas pela sua sobrevivência e alta hospitalar, mas 
também pela construção de vínculos que irão garantir a continuidade 
do aleitamento materno (AM) e dos cuidados após a alta (BRASIL, 
2012, p. 29). 
 

Entretanto fatos como o recém-nascido (RN) ser pré-termo ou baixo peso e 

intercorrências ao nascimento, são fatores investigados para o desmame precoce 

(CRESTANI, et al, 2012). 

Porém, quando o  recém-nascido (RN) não pode receber o leite materno por 

motivos oriundos da mãe como: infecções por vírus da imunodeficiência humana 

(HIV), tuberculose, hanseníase, hepatites, dengue, tabagismo, quimioterápicos, 

entre outros fatores, o aleitamento materno deverá ser interrompido e recomenda-se 

o uso de fórmulas infantis (BRASIL, 2005). 

As fórmulas infantis são definidas como um produto à base de leite de vaca 

ou de outros animais e/ou outros constituintes de animais, que tenham provado ser 
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seguros para a alimentação infantil. Um alimento criado para tornar-se o mais 

semelhante possível ao leite humano. No entanto refere-se que, muito embora se 

tenha conseguido atingir uma similaridade entre as fórmulas infantis e o leite 

humano, é certo que ainda se registram diferenças no perfil de crescimento e na 

saúde, no que diz respeito aos efeitos em curto e longo prazo, em crianças 

alimentadas com formulas infantis vs leite humano (SILVA, 2019, RÊGO, 2013). 

 

3.5 Banco de Leite e sua importância para as UTIs Neonatais 

 

O bebê que for nutrido excepcionalmente por leite materno no decorrer dos 

primeiros seis meses, tem maiores chances de uma vida saudável nessa fase, uma 

vez que o leite materno contém valores nutricionais relevantes. 

Em 1943, no estabelecido no Brasil o Instituto Nacional de Puericultura, hoje 

com o nome de Instituto Fernandes Figueira (IFF) onde o objetivo central era colher 

e distribuir leite humano para dar atendimento aos lactentes que não dispunham de 

aleitamento ao peito (MONTEIRO, FILIPINI, 2008). 

Nesse período o leite humano distribuído não era considerado como um 

adversário dos produtos industrializados, sendo uma opção segura para questões do 

desmame comerciogênico. Com um cenário epidemiológico grave, pois “85% dos 

óbitos por desnutrição entre lactentes desmamados estavam associados ao uso de 

alimentação artificial” (BRASIL, 2008, p.12). 

Diante disso, houve a intervenção defendendo amamentação, pois os 

Bancos de Leite Humano (BLH) estavam restritos apenas à coleta e à distribuição de 

leite humano, porém não adotava nenhum tipo de critérios clínicos, bem como não 

tinham “a preocupação de resgatar a lactação das mães dos receptores com o 

estímulo à amamentação” (BRASIL, 2008, p. 13). 

No ano de 1981, foi criado o Programa Nacional de Aleitamento Materno 

pelo Ministério da Saúde, determinando certas ações, como a criação do Hospital 

Amigo da Criança, de Bancos de Leite Humano e o Projeto Carteiro Amigo. (MAIA, 

et al, 2014, 188). 

A Política Nacional de Aleitamento Materno, com sua criação passou a ter 

mudanças, dentre elas a estimulação ao aleitamento materno em recém-nascidos 

prematuros, buscando assim, valorizar o bebê com indivíduo, promovendo melhor 

relacionamento entre equipe-família; contribuindo no melhoramento na atenção 
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humanizada ao recém-nascido prematuro. Dessa forma vem a impulsionar o contato 

pele a pele, elevando as contribuições de aleitamento na busca de humanizar a 

assistência ao recém-nascido de baixo peso (SANTANA, FONSECA, 2020). 

Nas ações ao Programa Nacional de Aleitamento Materno, tem-se o Banco 

de Leite Humano (BLH), com o objetivo de promover não apenas a saúde da mulher, 

mas também da criança através da reunião e a construção de parcerias com órgãos 

federais, iniciativa privada e sociedade (FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ, 2012). 

O Brasil passou a se destacar devido as ações incentivando à amamentação 

desenvolvidas na esfera da saúde pública, sendo que, através da Iniciativa Hospital 

Amigo da Criança, Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para 

Lactentes (NBCAL) criada pela Lei 11.474/2007, tornou-se mais efetiva na 

assistência ao aleitamento materno, cuidados com mãe e filho, e cooperação no 

desenvolvimento de políticas públicas através da Rede Brasileira de Bancos de Leite 

Humano (RBLH) (BRASIL, 2017). 

De acordo com o Ministério da Saúde (2013, p. 1) o Brasil possui uma Rede 

de Bancos de Leite Humano (RBLH) ampla, pois conforme a, Organização Mundial 

da Saúde (OMS), e vem se tornando um exemplo na colaboração internacional em 

muitos países como, por exemplo, Europa e África, constituídas através da 

Agência Brasileira de Cooperação (ABC), agência está instituída pelo Ministério da 

Saúde e a Fundação Oswaldo Cruz no ano de 1998 com o propósito de garantir e 

auxiliar o aleitamento materno, coletar e distribuir leite humano  com a qualidade 

para reduzir mortalidade infantil.  “A Rede possui mais de 225 Bancos de Leite 

Humano distribuídos em todos os estados do território nacional, alguns com coleta 

domiciliar.  A rBLH-BR conta ainda com mais de 212 Postos de Coleta (PCs) de 

leite humano”. 

Com o objetivo de encorajar as políticas públicas de saúde direcionadas 

para o estímulo ao aleitamento materno, os Bancos de Leite Humano (BLH) possui 

função relevante assistencial junto às puérperas e nutrizes, em promover, 

resguardar e amparar o aleitamento materno. Para que isso aconteça, é necessário 

fazer acompanhamento com as mães que desenvolvem problemas na prática do 

aleitamento (FONSECA, 2019).  

Existem muitas mulheres que ao estarem amamentando acabam produzindo 

quantidade de leite além da necessidade do bebê. Com isso, vem a possibilitar que 

possam ser doadoras de um Banco de Leite Humano, e assim há legislação 
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regulamentando o funcionamento dos Bancos de Leite no Brasil sendo a Resolução 

da Diretoria Colegiada (RDC nº 171) onde  “a doadora, além de  apresentar excesso 

de leite, deve ser saudável, não usar medicamentos que impeçam a doação e se 

dispor a ordenhar e a doar o excedente” (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013, p. 2). 

Mulheres doadoras de leite humano, são nutrizes saudáveis, que possam vir 

a doar espontaneamente, devendo realizar exame clínico, a fim de resguardar a sua 

saúde e a do receptor. Essas doações espontâneas são imprescindíveis para dar 

seguimento a Rede de Bancos de Leite Humano, possibilitando a conservação do 

aleitamento natural para grupos necessitados, especialmente, por recém-nascidos 

prematuros de baixo peso e com outras intercorrências (MONTEIRO, FILIPINI, 2008, 

p. 2). 

O banco de leite humano é um serviço especializado atrelado a um hospital 

de atenção materna e/ou infantil. Desse modo, por ser um alimento que não tem 

amparo físico, pode ocorrer o ingresso da microbiota aos seus nutrientes.  Suas 

propriedades antimicrobianas prorrogam a alteração ocasionada pela microbiota 

primária, entretanto, possui menor efeito real contra os contaminantes secundários 

incididos do local, de instrumentos, das doadoras e dos profissionais do Banco de 

Leite Humano. Ou seja, “o leite humano pode ser fonte de transmissão de 

microrganismos patogênicos se não for manipulado sob condições adequadas” 

(BRASIL, 2008, p. 48). 

Mãe que tem um bebê prematuro hospitalizado acaba se tornando um 

grande desafio, pois existem mais dificuldades em relação ao aleitamento materno 

além da fragilidade deste bebê internado em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) 

Neonatal, tendo as vezes o impedimento a absorção direta ao seio da mãe, sendo 

que devido ao tempo de internação, estado emocional da mãe que, na maioria das 

vezes volta pra casa, deixando seu bebê hospitalizado e tem modificada seus 

hábitos diários indo ao hospital, impedindo maior aproximação e a intimidade entre 

mãe-bebê (SANTANA; FONSECA, 2020). 

Para o Recém-Nascido Prematuro (RNPT) a auto-ordenha oferece o leite 

humano necessário enquanto a criança não apresenta condições clínicas de realizar 

a sucção ao seio materno e ainda a possibilidade de doação de leite excedente. 

(SILVA, 2018). 

Essa forma alimentar o bebê em Unidades de Terapias Intensivas (UTIs) 

neonatal através de bancos de leite humano é considerado uma das opções para a 
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alimentação. Contudo, de acordo com o Ministério da Saúde (2012) não há indícios 

de que o leite venha a contribuir para a redução da incidência de enterocolite 

necrosante, e explica: 

 
Sua densidade nutricional pode não ser suficiente para um adequado 
ganho de peso em RN pré-termo. Se o bebê apresentar baixo ganho 
ponderal, o conteúdo energético do leite materno ou de banco de 
leite pode ser estimado por meio do crematócrito, que é um método 
fácil de ser realizado, estando as técnicas necessárias para sua 
utilização disponíveis na maioria das unidades neonatais (BRASIL, 
2012, p. 69). 

 

O aleitamento materno como visto no decorrer do trabalho é o gesto natural, 

garantido e econômico na questão da alimentação para a criança, tornando muito 

eficaz para garantir a saúde e a sobrevivência. 

Entretanto, estudos do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) 

e a Organização Mundial da Saúde (OMS) mostra que no mundo todo se estima que 

em média 30 milhões de bebês nascem prematuros ou peso abaixo do estimado, e 

ainda ficam doentes logo nos primeiros dias de vida. No ano de 2017 cerca de 2,5 

milhões de recém-nascidos faleceram nos primeiros 28 dias de vida. “Cerca de 80% 

dessas crianças tinham baixo peso ao nascer e em torno de 65% eram prematuras”. 

(NAÇÕES UNIDAS, 2018, p. 1). 

Entre os recém-nascidos com maior risco de morte e deficiência, 
estão aqueles com complicações relacionadas à prematuridade, 
lesão cerebral durante o parto, infecção bacteriana grave, icterícia 
e/ou condições congênitas. Além disso, o custo financeiro e 
psicológico para suas famílias pode ter efeitos prejudiciais sobre seu 
desenvolvimento cognitivo e emocional (NAÇÕES UNIDAS, 2018, p. 
1). 

Um dos pontos para se evitar esse cenário, pois muitas mães não 

conseguem amamentar seus filhos ou por não dispor do leite, ou por ter algum 

problema de saúde, tem-se o Banco de Leite Humano (BLH) que está atrelado ao 

hospital materno ou infantil, tendo a responsabilidade na promoção e incentivo ao 

aleitamento materno. 

 
Doar leite materno humano é um gesto que salva vidas. O leite 
materno é importante para todos os bebês, principalmente para os 
que estão internados e não podem ser amamentados pela própria 
mãe. [...]  Um litro de leite materno doado pode alimentar até 10 
recém-nascidos por dia. Dependendo do peso do prematuro, 1 ml já 
é o suficiente para nutri-lo cada vez em que ele for alimentado. Os 
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bebês que estão internados e não podem ser amamentados pelas 
próprias mães têm a chance de receber os benefícios do leite 
materno com a sua doação. Com ele, a criança se desenvolve com 
saúde, tem mais chances de recuperação e fica protegida de 
infecções, diarreias e alergias (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013, p. 
1). 

 

Como verificado, o aleitamento materno é de suma importância para o bebê, 

porém, não basta tão somente a mulher saber sobre seus benefícios e escolher seja 

amamentar ou fazer doação. É necessário, está introduzida em um local adequado e 

ter auxílio de um profissional habilitado. As ações criadas pelo Banco de Leite 

Humano são mecanismos indispensáveis na prevenção da diminuição da 

amamentação. 

Deste modo, além de cumprirem papéis quanto a manuseio do leite materno 

ordenhado, importante exercer atividades educativas que possam promover e apoiar 

o aleitamento materno, sendo classificados pontos centrais em amamentação para 

gestantes e nutrizes. 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 Metodologia Proposta 

 

Estudo documental prospectivo realizado com base na análise de 

prontuários de recém-nascidos prematuros internados na Unidade de Terapia 

Intensiva (UTI) neonatal de um hospital ao norte do estado do Paraná localizada (o) 

no município de Apucarana, Paraná.  

Conforme informações obtidas, o Hospital único da cidade de Apucarana 

realiza em média 18.500 internamentos por ano. Por ser filantrópico cerca de 80% 

dos atendimentos são desenvolvidos através do Sistema Único de Saúde (SUS) 

com 192 leitos para o SUS. Mesmo assim, é considerado referência, pois atende 

cerca de 17 municípios da região. Há ainda a Unidade Materno Infantil, maternidade 

capacitada para partos de alto risco com Unidade de Terapia Intensiva (UTI) 

pediátrica e neonatal, no qual realiza, em média, 236 partos por mês de risco 

intermediário e alto risco. 

Foram avaliados os prontuários, entre o período de janeiro a março de 2020. 

Para a presente pesquisa, foi realizada uma reunião com a direção da instituição 

para esclarecer os pontos principais do estudo e obter autorização.  

Após esse processo foi agendado uma visita para realização da coleta de 

dados, utilizando um cheklist (Apêndice A) como instrumento de coleta. Foram 

coletados os seguintes dados: data de nascimento do recém-nascido (RN); data de 

internação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), via de parto, gênero, grau de 

prematuridade (limítrofe, moderada, extrema), IG de nascimento (em semanas), 

medidas de peso (g), comprimento (cm) e perímetro cefálico (PC) (cm). 

Realizou a classificação do grau de prematuridade de acordo com os 

critérios de Accioly, Saunders e Lacerda (2009), Grau de crescimento do recém-

nascido prematuro (RNPT) - classificação do peso ao nascer (PN) segundo SBP 

(2006), avaliação do PN, do comprimento e do perímetro cefálico segundo a idade 

gestacional de nascimento, utilizando as curvas de Intergrowth-21st (2014), ganho 

de peso total (grama e %) e tempo de recuperação do peso ao nascer com auxílio 

das curvas de Intergrowth-21st (2014) (Anexo A). 
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Critério de Inclusão: 

Recém-nascidos prematuros que permaneceram na UTI neonatal em seu 

primeiro mês de vida.  

Critério de Exclusão:  

Não poderão participar da pesquisa os recém-nascidos prematuros com má 

formação congênita, e os RNPT com mães portadoras pelo vírus T-linfotrópico 

humano que infecta as células de defesa do organismo (HIV/HTLV) e/ou infecções 

herpética e/ou usuária de drogas.  

 

4.2 Metodologia de Análise de Dados 

 

Os dados foram analisados de forma descrita e apresentados em forma de 

tabelas e gráficos para melhor compreensão dos resultados. Utilizou-se a 

classificação de prematuridade segundo os critérios grau de prematuridade 

(limítrofe, moderada e extrema) conforme a classificação de Accioly, Saunders e 

Lacerda (2009), antropometria ao nascer (peso, comprimento e perímetro cefálico) e 

diagnóstico; Grau de crescimento do recém nascido prematuro (RNPT) - 

classificação do peso ao nascer (PN) segundo SBP (2006), avaliação do peso ao 

nascer PN, do comprimento e do perímetro cefálico segundo a idade gestacional de 

nascimento, utilizando as curvas de Intergrowth-21st (2014), ganho de peso total 

(grama e %), e tempo de recuperação do peso ao nascer com auxílio das curvas de 

Intergrowth-21st (2014). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Resultados 

 

Seguem resultados da pesquisa realizada em relação a 10 prontuários dos 

Recém-nascidos prematuros na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neonatal no 

Hospital Materno da cidade de Apucarana – Paraná. 

 

Tabela 1 – Caracterização dos RNPT 

 

 

VARIÁVEIS  N % 

GÊNERO   

MASCULINO 4 40% 

FEMININO 6 60% 

   

VIA DE PARTO   

CESÁREA 9 90% 

VAGINAL 1 10% 

 

 Mediana (Min-Max)  

IDADE GESTACIONAL (SEMANAS) 28,5 (27-32)  

 

ANTROPOMETRIA  Mediana (Min-Máx) ao 
nascer 

Mediana (Min-Máx) após 1 
mês 

PESO (G) 0,99 (0,735-2,005) 1,21 (0,960-2,230) 

COMPRIMENTO (CM) 37 (32-42) 39,5 (37-48) 

PERÍMETRO CEFÁLICO (PC) 25,75 (23-30) 28 (25-32) 

PERÍMETRO TORÁCICO (PT) 22 (20-32) 24 (21-29) 

 

 

CLASSIFICAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL DOS RNPT 

GRAU DE PREMATURIDADE N % 

MODERADA (31S A 

36S) 

2 20% 

EXTREMA (24S 1 30S) 8 80% 

 

PESO AO NASCER N % 
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PESO EXTREMAMENTE BAIXO  
< 1.000G 

5 50% 

BAIXO PESO AO 

NASCER 1.000 A 2.499 G 

5 50% 

 

PESO PARA /IG  Ao nascer  (N) 1 mês (N) 

PIG(<P10) 1 3 

AIG(>P10 A <P90) 9 7 

 

COMPRIMENTO/IG   

PIG(<P10) 0 2 

AIG(>P10 A <P90) 6 7 

GIG (>P90) 4 1 

 

PERÍMETRO CEFÁLICO/IG   

PIG(<P10) 0 7 

AIG(>P10 A <P90) 7 3 

GIG (>P90) 3 0 

   

Fonte: Nascimento; Pires (2020). 
 
Legenda: Pequeno para idade gestacional (PIG)  
Adequado para idade gestacional (AIG) 
Grande para idade gestacional (GIG) 

 

 

Conforme Tabela 1 constatou-se que dos 10 neonatos prematuros incluídos 

na pesquisa, 04 trata-se do sexo masculino (40%) e 06 feminino (60%), em relação 

ao tipo de parto dos prematuros, verifica-se que cesáreo houve 09 partos (90%) e 

vaginal apenas 1 (10%). 

Na idade gestacional tem-se a Mediana – Mínima e Máxima. Através da 

pesquisa foi possível constatar a mediana: 28 semanas, mínima 27 semanas e 

máxima 32 semanas. No tocante a Antropometria método utilizado para avaliar o 

estado nutricional do corpo humano, no qual se tem a mediana, mínima e máxima, 

na pesquisa aos neonatos para poder obter um resultado satisfatório realizou-se o 

procedimento ao nascer e após 1 mês. Dessa forma o peso do neonato ao nascer 

ficou 0,99 kg (0,735-2,005) e após um (1) mês atingiu 1,21 (0,960-2,230). (Gráfico 1) 
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Gráfico 1 - Peso 

Fonte: Nascimento; Pires (2020). 

 

Em relação ao comprimento (cm) 37 cm (32-42) após um (1) mês obteve 

39,5 cm (37-48). Quanto ao Perímetro Cefálico (pc) ao nascer o prematuro tinha 

25,75 cm (23-30), sendo que após 1 mês 28cm (25-32) em relação ao Perímetro 

Torácico (pt) 22cm (20-32) ao nascer, 24 cm (21-29) após 1 mês. (Gráfico 2). 
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Gráfico 2 - Comprimento 

 

Fonte: Nascimento; Pires (2020). 

 

A mediana do perímetro torácico ao nascer foi de 24 e após um mês de 25,3 

e a proporção PT/PC foi <1 em todos os recém-nascidos após um mês, visto que 

quando associados, classifica o estado nutricional e devem ter proporção idêntica 

(PT/PC = 1) estes ficaram a baixo. (DAL BOSCO, CONTE, 2013). 

Concernente à classificação do estado nutricional dos recém nascidos 

prematuros (RNPT) o grau de prematuridade divide-se em: Moderada e Extrema. A 

pesquisa evidenciou que dos neonatos internatos 02 (20%) demonstra um grau 

moderado, ou seja, de 31semanas a 36 semanas, enquanto 08 neonatos (80%) 

estão entre 24 semanas a 30 semanas considerado como extrema.  

Quanto ao Peso ao Nascer a pesquisa comprovou peso extremamente baixo 

ao nascimento (baixo < 1.000g) estando presente em 05 neonatos (50,0%), 
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resultado igual, quanto ao baixo peso ao nascer 1.000 a 2.499 g no qual evidenciou 

em 05 prematuros (50,0%) no hospital pesquisado. 

Quanto ao Perímetro Cefálico (pc) ao nascer a pesquisa evidenciou que o 

prematuro tinha 25,75 cm (23-30), sendo que após 1 mês 28cm (25-32) em relação 

ao Perímetro Torácico (pt) 22cm (20-32) ao nascer, 24 cm (21-29) após 1 mês. 

(Gráfico 3 e 4). 

Gráfico 3 – Perímetro Cefálico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Fonte: Nascimento; Pires (2020). 
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Gráfico 4 – Perímetro Torácico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Nascimento; Pires (2020). 

 

O perímetro cefálico quando comparado a idade gestacional apresentou ao 

nascer 7 adequados e 3 gigantes, e após 1 mês 7 pequenos e 3 adequados (Gráfico 

5). O comprimento para idade gestacional na pesquisa apresentou ao nascer 6 

adequados e 4 gigantes; após um mês 2 estavam pequenos, 7 adequados e 1 

gigante para a idade gestacional. (Gráfico 6). 
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Gráfico 5 – Perímetro Cefálico/IG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Nascimento; Pires (2020). 

 

Gráfico 6 – Comprimento/ IG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Nascimento; Pires (2020). 
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Outro quesito pesquisado trata-se do peso por idade gestacional relacionado 

que ao nascer 01 (um) estava abaixo do percentil 10, enquanto 03 (três) 

permaneceram com o mesmo percentual, em relação ao adequado para idade 

gestacional (AIG) 09 (nove) neonato encontrava-se entre percentis 10 e 90 e 07 

(sete) está um mês. (Gráfico 7). 

Gráfico 7 – Peso/IG 

 

Fonte: Nascimento; Pires (2020). 

 

O estado nutricional dos recém-nascidos quando comparados de acordo 

com as curvas de Intergrowth-21st (2014), o peso para idade gestacional ao nascer 

apresentou-se como 1 pequeno e 9 adequados para a idade gestacional, e após 1 

mês 3 estavam pequenos para idade gestacional e 7 estavam adequados para a 

idade gestacional.  

 

5.2 Discussão 
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vida extrauterina, pois, ele antecipou seu nascimento. Ter alimentação adequada é 

de extrema importância para o seu desenvolvimento e crescimento, vindo a 

influenciar também em seu desenvolvimento cerebral (RUGOLO, 2005). 

Dos 10 neonatos prematuros incluídos na pesquisa, 04 trata-se do sexo 

masculino (40%) e 06 feminino (60%). Os recém-nascidos do sexo masculino tem 

maior incidência de vir a óbito do que as meninas nas faixas de idade gestacional 

menor que 39 semanas. Uma das razões é que o sexo feminino possui maior 

amadurecimento do pulmão fetal, que acontece mais precocemente (VIEIRA, 

MENDES, 2012). 

De acordo com Paulo Nader presidente do Departamento Científico de 

Neonatologia da Sociedade Brasileira de Pediatria, geralmente os problemas no 

decorrer da fase neonatal estão relacionadas às diversidades hormonais entre 

homens e mulheres, sendo que, o estrógeno, hormônio feminino, tem a finalidade 

protetiva vindo assegurar sistema de defesa no organismo mais forte. Dessa forma, 

os meninos recém-nascidos vêm a ter mais problemas infecciosos em relação ás 

meninas. (REVISTA ÉPOCA, 2009). 

Paulo Nader em entrevista a Revista Época (2009, p.1) comenta que o 

estrógeno vem a possibilitar maior eficácia ao corticoide antenatal – hormônio 

fornecido à genitora. E se tratando de parto prematuro com a intenção de ativar o 

amadurecimento do pulmão do bebê. Paulo Nader ainda explica que “é comum que 

meninos não tenham uma boa resposta ao corticoide e nasça com o pulmão ainda 

imaturo, o que acarreta problemas respiratórios e a necessidade de internação na 

incubadora”. 

Duarte e Mendonça (2005) comentam que o fator protetivo do sexo feminino 

vem a fortalecer mais rápido o pulmão, enquanto a maturidade pulmonar dos recém-

nascidos do sexo masculino torna-se é mais lenta no também apresentam menor 

agilidade no amadurecimento global em detrimento às influências do cromossomo Y. 

Dessa forma, é necessário ter atenção maior em relação ao gênero 

masculino, “devido à sua fragilidade adquirida já na concepção, precisando de 

programas sensório-motores que evitem padrões anormais no seu 

desenvolvimento.” (SOUZA, et al, 2013, p. 527).  

Outro item analisado na pesquisa trata-se dos partos realizados, onde se 

constatou que 09 parturientes fizeram parto cesariana e apenas 01 normal.  
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Há uma elevação quanto ao número de cesáreas tornando-se um problema 

de saúde pública, pois vem a causar maior morbimortalidade materna e perinatal, 

principalmente quando a cesária é recomendada sem um motivo necessário. No 

Brasil, as razões que condicionam ao procedimento cirúrgico estão relacionadas a 

uma assistência médica sem preparo, falta de informação por parta das gestantes e 

especialmente, inadequada realização de pré-natal. (CARDOSO, 2010). 

Com este resultado, Pasternak (2019) menciona o Projeto de Lei (PL) 

435/2019 apresentado pela deputada estadual paulista Janaina Paschoal do Partido 

Social Liberal (PSL) no qual tem o objetivo em proporcionar a mulher que possa 

realizar sem levar em consideração indicação médica no Sistema Único de Saúde 

(SUS) o pedido pela cesariana. Justifica-se com fundamento no projeto pela 

precariedade em relação ao atendimento obstétrico ofertado as mulheres gestantes 

de vários postos do Sistema Único de Saúde Sistema Único de Saúde SUS, bem 

como as constantes agressões obstétrica, no qual elas não possuem o direito de 

levarem acompanhante ou anestesia. A deputada ainda menciona que o sistema 

SUS por insistir pelo parto normal, muitas vezes, acaba deixando vários bebês com 

sequelas de anóxia, ou falta de oxigênio no cérebro, fatos estes difíceis de 

comprovar juridicamente. 

No decorrer da gravidez ocorrem muitas patologias como infecções, 

amniorrexe prematura entre outras, no qual muitas vezes está interligadas situações 

a “desfechos gestacionais desfavoráveis, como prematuridade baixo peso ao 

nascer, ruptura prematura de membranas”. Com isso pode levar a gestante ao parto 

cirúrgico (LAGES, 2014, p. 8). 

De acordo com o Jornal Estado de São Paulo (2019, p. 1) o ginecologista e 

obstetra Alberto Guimarães, criador do programa Parto Sem Medo relata que 

existem casos em que impedem o parto normal, vindo a colocar mãe e bebê em 

risco, situações como a placenta ao estar em cima do colo do útero conhecido como 

placenta prévia, vem a bloquear passagem do bebê, podendo ocorrer hemorragia no 

período do parto vaginal. Há ainda a posição tr. De acordo com o ginecologista 

obstetra "no transverso, é mais difícil fazer manobras. No pélvico, ainda existe 

possibilidade de fazer versão externa. Mas 95% dos bebês, no final da gestação, 

estão cefálicos". 

É preciso compreender que a cesárea é feita através de prescrições 

médicas específicas, somente quando a cirurgia é indispensável para a saúde 

http://www.partosemmedo.com.br/
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materna e infantil, afinal sendo realizada sem a indicação correta pode vir a 

ocasionar danos graves (LAGES, 2014). 

No entanto, relevante comentar os perigos existentes e que aumentam com 

o número de cesáreas, pois “mulheres com cesáreas repetidas apresentaram risco 

maior de histerectomia e ruptura do útero” (PASTERNAK, 2019, p. 1). 

A Repórter Juliana Conte do Portal Dráuzio Varella entrevistou a 

ginecologista e obstetra Alessandra Bedin, do Hospital Israelita Albert Einstein 

comenta que a cesárea vem sendo um dos métodos mais utilizados. “Entre os 

países da América Latina, o Brasil está em primeiro no ranking dos que mais 

realizam a cirurgia”. É um recurso em alta, pois o tempo é mais curto que o parto 

normal que pode durar o dia todo dependendo da paciente. Por outro lado, se a 

praticidade é positiva, do outro lado, tem as desvantagens com risco de infecções e 

perda sanguínea. (CONTE, 2012).  

Esse cenário é devido às modificações no padrão de nascimentos no Brasil, 

pois os procedimentos cirúrgicos quanto à cesárias vêm se tornando muito comum 

nos últimos anos, sobretudo, no sistema público de saúde onde a taxa recomendada 

pela Organização Mundial de Saúde é de 15% (BRASIL, 2015). 

A obstetra Alessandra Bedin comenta que no parto normal às futuras 

mamães desenvolve período próprio não cabendo nenhum tipo de interferência do 

médico, havendo a humanização do parto, tornando-se positivo para futura genitora 

e para o bebê. (CONTE, 2012). 

Em relação aos quesitos antropométricos relevante analisar que houve 

ganho de peso quanto ao período de internação na Unidade de Terapia Intensiva 

(UTI), ao fazer uma comparação ao nascer.  

O ganho de peso acontece quando o recém-nascido é remanejado da 

Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para a Maternidade. O neonato suporta grande 

estresse no momento que se encontra nas UTI’s, com métodos invasivos, bem como 

a utilização de tratamentos adequados, onde muitas vezes acaba impedindo, seu 

ganho de peso. Ao ser transferido para Maternidade, ele está mais perto da sua 

mãe, no qual em muitas situações sob amamentação, com menores métodos 

invasivos, vindo a beneficiar o ganho de peso. (AULER, et al, 2008). 

Quando analisados o parâmetro que mais se desenvolveu o comprimento 

sobressai-se entre eles, porém é preciso levar em conta que os recém nascidos 

prematuros (RNPT) são avaliados diariamente por plantonistas diferentes, podendos 
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haver diferenças conforme o material usado para medição e a técnica da própria 

pessoa.   

Toda medida antropométrica terá importância em seu diagnóstico e 

prognóstico no momento em que for feita adequadamente. É recomendado “a 

medida de peso uma a duas vezes por dia, o comprimento e o perímetro cefálico 

uma vez por semana”. Essas informações precisam ser conduzidas para gráficos 

antropométricos de idade gestacional (IG), para fazer checagens em relação a 

possíveis anormalidades, é indispensável a utilização “da idade pós-conceptual, que 

é a IG acrescida da idade cronológica”  (FALCÃO, 2003, p. 12). 

Fazer avaliações do crescimento fetal intrauterino é de suma importância, 

afinal muda de acordo com a idade gestacional, o estado nutricional e 

hidroeletrolítico materno. As dimensões precisam ser realizadas uma a duas vezes 

por dia, devendo o recém-nascido crescer de 20 a 40 g por dia, de acordo com  as 

curvas de crescimento intrauterino  (FALCÃO, 2003, p. 13). 

O crescimento aparece através da mudança nas medidas antropométricas, 

através do peso, comprimento e o perímetro cefálico. No prematuro tem grande 

ligação com a nutrição proporcionada, através de dietas apropriadas e enriquecidas 

condicionando ao seu cérebro, melhoramento na função cognitiva (DAMASCENO, et 

al, 2014). 

Jamile Rebouças Damasceno (2014, p. 44) comenta que para o Comitê de 

Nutrição da Academia Americana de Pediatria, o crescimento do bebê prematuro 

precisa alcançar um percentual de crescimento pós-natal que se chegue ao feto 

normal de mesma idade gestacional. Entretanto, as sugestões não levam em 

consideração que o clima extrauterino o recém-nascido se depare em estado 

distintos daquelas oferecidas pela genitora e pela placenta. “Para que o prematuro 

possa se aproximar das taxas de crescimento recomendadas é necessário um 

suporte nutricional adequado” (DAMASCENO, et al, 2014, p. 44). 

Dentro da medida antropométrica ainda tem-se o perímetro cefálico e 

torácico conforme verificado na pesquisa. A medida do perímetro cefálico conforme 

menciona Mário Cícero Falcão (2003, p.13) até os 6 meses de idade, tem ligação 

direta com a dimensão do encéfalo e, conforme o seu desenvolvimento proporcional 

revela aumento apropriado. “Espera-se crescimento de 1 cm por semana, conforme 

a comparação com as curvas de crescimento intrauterino”.  
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O perímetro torácico (PT) é a medida da circunferência torácica e atribui 

comparação sobre o crescimento anormal do tórax, advertindo sobre anormalidades 

pulmonares e cardíacas, entre outras. Deste modo, a média do perímetro torácico 

relacionando ao perímetro cefálico PT/PC vem a classificar o estado nutricional que 

de acordo com a pesquisa ficou abaixo (DAL BOSCO, CONDE, 2013).  

O estado nutricional do recém-nascido muda conforme o estado de vida 

intrauterina, dessa forma o grau de prematuridade conforme verificado nos 

resultados significa estado de alerta, pois evidenciou grau extrema, bem como o seu 

peso está abaixo. 

Flávia Auler (2008) comenta que em regra, os prematuros são considerados 

como moderados aqueles que nascem entre a 31ª e 36ª semana gestacional,  tendo 

um peso  abaixo de 2.500g, comprimento entre 39 e 46 cm e perímetro cefálico de 

29 a 33 cm. Mesmo sendo tido como moderados, ainda podem ter algum tipo de 

problemas de saúde como infecção, pulmões comprometidos, isso se da pela baixa 

imunidade. No entanto, recém-nascidos que nascem entre 24ª e 30ª semanas são 

considerados como extremos, com o peso abaixo de 1.500g, com comprimento 

menor que 38 cm e perímetro cefálico inferior a de 28 cm. Essas crianças além ter 

problemas de saúde, são agravados e perigo  nutricional devido a fase gestacional 

diminuída ou ao desenvolvimento intrauterino retardado. 

A mortalidade de recém-nascidos com peso abaixo de 1000 e idade 

gestacional menor que 25 semanas são consideradas muito altas no Brasil, 

dificultando a prática de pesquisas a respeito do desenvolvimento dessas crianças. 

É necessário muito conhecimento “no acompanhamento neurológico de RNs 

prematuros de muito baixo peso na faixa de idade gestacional de 26 a 32 semanas”. 

Estima-se de 50% dos recém-nascidos prematuros desenvolvem deficit cognitivo 

aos 24 meses de idade corrigida, nesse caso, não se considera “de terem nascido 

adequados ou pequenos para a idade gestacional” (BRASIL, 2012, p. 145). 

Em recém-nascidos com baixo peso pode significar desnutrição no começo 

da vida, e isso pode acarretar implicações duradouras no progresso do sistema 

nervoso central e no crescimento corporal. Desta forma, a nutrição tem função 

essencial de assegurar o desenvolvimento psicomotor do bebê e precaver de 

complexidades no seu crescimento (RUGOLO, 2005). 

A pesquisa demonstrou resultado igualitário quanto ao peso, pois tanto peso 

abaixo de < 1.000g como peso ao nascer 1.000 a 2.499 g ambos ficaram com 
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porcentagem de 50%. Recém-nascidos com peso abaixo de < 1.000g em detrimento 

de partos prematuros acaba contribuindo substancialmente para alta taxa de mortali-

dade neonatal especialmente em países pobres, vindo agravar os problemas de 

saúde pública, nesses países, repercutindo “no alto percentual de abandono e altas 

taxas de morbimortalidade neonatal e materna” (BRASIL, 2012, p. 29). 

Crianças prematuras pré-termo representa uma necessidade nutricional. 

Essas crianças possuem poucas reservas nutricionais, em regra, é proporcional ao 

seu tamanho. “Crianças nascidas com 24 semanas de idade gestacional chegam a 

possuir apenas um dia de reserva calórica” (BRASIL, 2012, p. 43). Desta forma, 

Rugolo (2005) comenta ser indispensável nutrir a criança quanto antes, 

principalmente os recém-nascidos prematuros extremos (menor de 27 semanas e 

com menos de 1000g), que têm uma imaturidade do trato gastrointestinal,  

bloqueando a alimentação enteral prévia, fazendo com que no início estão sujeitos a 

nutrição parenteral. 

A nutrição do recém-nascido pré-termo precisa assegurar o seu 

desenvolvimento e atender as necessidades nutricionais, de acordo como acontece 

na sua vida intrauterina, entretanto isso não ocorre com frequência. Mas segundo 

Camelo Junior e Martinez (2005), os nascimentos prematuros acabam acarretando 

problemas como hipoxia, acidose, infecção e a utilização de corticosteróides sendo 

condições restritivas para o crescimento, e ainda a nutrição perinatal inadequada, 

limitada em nutrientes, compromete a função orgânica na maturidade da criança. 

Considerada como nutrição apropriada e eficaz como o leite humano, devido 

suas qualidades antinfecciosas, vem a proteger o recém-nascido contra possíveis 

infecções logo os primeiros dias de vida, bem como reduzir o índice de eventos em 

relação a diarreia, diminui o risco de desidratação. Existem vários benefícios do leite 

humano para o recém nascido no qual compreendem também “aspectos 

econômicos, higiênicos, imunológicos, psicossociais e cognitivos, bem como aqueles 

relativos à prevenção de doenças maternas” (AULER, 2008, p. 212). 

Damasceno et al (2014, p. 45) comenta ser necessário iniciar a nutrição logo 

no início de seu nascimento, afinal, bebês prematuros, especialmente aqueles 

extremamente prematuros e de extremo baixo peso (<27semanas e <1.000 g), 

demonstram imaturidade do trato gastrintestinal. Por isso, é necessário dar uma 

atenção especial para assegurar o crescimento e o desenvolvimento 

neuropsicomotor apropriado. É indispensável buscar por novos métodos para 
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oferecer alimentação mais prematuramente para os prematuros, com o objetivo de 

evitar limitações no progresso das crianças. 

Outra questão abordada na pesquisa foi o estado nutricional dos recém-

nascidos quando comparados de acordo com as curvas de Intergrowth-21st  cujas 

siglas: Pequeno para idade gestacional (PIG), Adequado para idade gestacional 

(AIG) e Grande para idade gestacional (GIG).  

Entretanto de acordo com os estudos realizados na pesquisa, a evolução do 

estado nutricional dos neonatos não ocorreu de acordo com o esperado, porém 

ainda assim apresentou um resultado satisfatório com predominância no fator 

Adequado para Idade Gestacional (AIG), tendo em vista a margem de erros no 

processo de aferição diária. 

Estabelecer ao nascimento se o recém-nascido é PIG, GIG ou AIG, auxilia a 

esclarecer o prognóstico imediato, e ainda, a prevenir doenças que tem a 

capacidade se expandir no decorrer do tempo neste grupo. Através das curvas, são 

analisados AIGs os recém-nascidos entre os percentis 10 e 90, PIGs os recém-

nascidos com peso inferior do percentil 10 e GIGs os recém-nascidos acima do 

percentil 90 (CRISTOVAM, 2012). 

Há grande importância do nutricionista nas equipes multiprofissional em 

Unidades de Terapias Intensivas (UTIs) neonatais, afinal, vem a fazer muita 

diferença em relação às estatísticas de mortalidades dos neonatos. 

Dessa forma equipe multidisciplinar e, sobretudo, ter um nutricionista vem a 

impulsionar cuidados e monitoramento contínuo, vindo a programar ações clínicas 

ao paciente com dietas parenterais, enterais e orais. Adotar uma intervenção 

precoce quanto assistência nutricional possibilita “o melhor prognóstico para o 

paciente como, por exemplo: avaliação nutricional com foco na idade gestacional, 

implementação de dieta parenteral, implementação da nutrição enteral mínima 

(NEM); implementação da dieta oral” (GONZALEZ, 2018, p.1). 

Sabe-se que a amamentação é considerada o melhor método de nutrição, 

dessa forma, equipe multidisciplinar precisa esforçar-se em adotar esse processo, 

pois é saudável, para o recém nascido e para a mãe, pois o  bebê receberá todos os 

nutrientes necessário do leite materno, incluindo proteção à imunidade, bem como 

irá gerar maior ligação afetiva com a mãe (GONZALEZ, 2018, p.1). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conforme discorrido no trabalho, o estado nutricional da criança muda de 

acordo com as condições de vida uterina e idade gestacional de nascimento. A 

adequação nutricional do feto vem a influenciar de maneira considerável a 

morbidade e a mortalidade do recém-nascido (RN). 

Desta forma, os recém-nascidos requerem cuidados adequados e com mais 

atenção tendo como a forma de nutrição que nestes eram apenas leite fornecido do 

banco de leite humano durante este momento, sendo a melhor forma de nutrir o para 

tal poderá ser a reflexão do seu desenvolvimento, quando os perímetros 

antropométricos dos recém-nascidos 80% apresentavam prematuridade extrema, e 

estiveram divididos igualmente em baixo peso ao nascer e peso extremamente baixo 

ao nascer. Entretanto quando relacionados à IG de nascimento, estiveram em maior 

concentração no indicador de adequação (AIG) em todos os parâmetros avaliados 

após 1 mês. 

Contudo, diante das provas encontradas no momento, é indispensável 

analisar os propósitos da nutrição proporcionada ao pré-termo, mas uma coisa é 

certa, deve-se sempre atender ao crescimento e desenvolvimento adequado, afinal, 

é necessário compreender melhor do processo para identificar o estado nutricional. 
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APÊNDICE A – Questionário para Coleta de Dados 

 

 

Dados do prontuário 

Gênero : Masculino 

(  ) 

Feminino 

(  ) 

 

IG ao 

Nascer: 
 

Data de 

nascimento: 

 

Via de 

parto: 
Cesárea (  

) 

Vaginal (  

) 

 

Grau de 

prematuridade: 
Limítrofe 

(  ) 

Moderado 

(  ) 

Extrema (  

) 

Antropometria 

                         Nascimento                                                    Após 1 mês 

Peso:      

Centímetr

os (CM):  
    

Perímetro 

Cefálico (PC) : 
    

Perímetro 

torácico (PT): 

  

Fonte: Autora do trabalho (2020). 
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APÊNDICE B – Tabela: Tabulação dos Dados   

 

 

VARIÁVEIS  N % 

GÊNERO   

MASCULINO   

FEMININO   

   

VIA DE PARTO   

CESÁREA   

VAGINAL   

 

 Mediana (Min-Máx)  

IDADE GESTACIONAL 

(SEMANAS) 

  

 

ANTROPOMETRIA  Mediana (Min-Máx) ao 
nascer 

Mediana (Min-Máx) após 1 
mês 

PESO (G)   

COMPRIMENTO (CM)   

PERÍMETRO CEFÁLICO (PC)   

PERÍMETRO TORÁCICO (PT)   

 

 

CLASSIFICAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL DOS RNPT 

GRAU DE PREMATURIDADE N % 

MODERADA (31S A 36S)   

EXTREMA (24S 1 30S)   

 

PESO AO NASCER   

PESO EXTREMAMENTE BAIXO  
< 1.000G 

  

BAIXO PESO AO NASCER 1.000 

A 2.499 G 

  

 

PESO PARA /IG  Ao nascer  (N) 1 mês (N) 

PIG(<P10)   

AIG(>P10 A <P90)   

 

COMPRIMENTO/IG   
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PIG(<P10)   

AIG(>P10 A <P90)   

GIG (>P90)   

 

PERÍMETRO CEFÁLICO/IG   

PIG(<P10)   

AIG(>P10 A <P90)   

GIG (>P90)   

Fonte: Nascimento; Pires (2020). 
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APÊNDICE C – Termo de Autorização Institucional  
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ANEXO A - Curvas Internacionais Intergrowth Feminino/Masculino 
 

 
Fonte: Villar (2014). 
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Fonte: Villar (2014). 
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Fonte: Villar (2014). 
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Fonte: Villar (2014). 

 


