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“Não sou nada. 
Nunca serei nada. 

Não posso querer ser nada. 
À parte isso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. 

 
Que sei eu do que serei, eu que não sei o que sou? 

Ser o que penso? Mas penso ser tanta coisa! 
E há tantos que pensam ser a mesma coisa que não pode haver 

tantos.” 
 

Fernando Pessoa 
 

  



 

RESUMO 

 

FERREIRA, C. H. F. Esvaziamento gástrico em recém-nascidos prematuros e estudos em 
modelo animal. 2018. 108f. Tese (Doutorado). Faculdade de Medicina  de Ribeirão Preto – 
Universidade de SãoPaulo, Ribeirão Preto, 2018. 
 
A intolerância gástrica em recém-nascidos prematuros constitui um grande desafio no cuidado 
neonatal, levando ao uso prolongado de nutrição parenteral e cateteres venosos centrais, 
aumentando a taxa de infecções neonatais graves e o tempo internação hospitalar dessas 
crianças. O atraso na maturação da função motora é apontado com o fator determinante da 
intolerância alimentar dessa faixa etária e a presença de resíduos gástricos a sua principal 
manifestação clínica. Estudos em adultos mostraram que a velocidade de esvaziamento 
gástrico é volume dependente, mas em recém-nascidos prematuros este fator não foi 
adequadamente estudado. O objetivo desse estudo foi avaliar a correlação entre velocidade de 
esvaziamento gástrico e volume gástrico (em recém-nascidos humanos e ratos), avaliar a 
influência de fatores pré, peri e pós-natais no esvaziamento gástrico (em recém-nascidos 
humanos) e estudar os mecanismos fisiológicos que poderiam explicar o efeito do volume na 
velocidade de esvaziamento gástrico (em ratos). No estudo em humanos, foi realizada a 
medida da velocidade de esvaziamento gástrico de 20 crianças com idade gestacional entre 28 
e 32 semanas através de ultrassonografia, realizada antes e depois da infusão da dieta por 
sonda orogástrica no primeiro mês de vida. No estudo animal, foi avaliada a velocidade de 
esvaziamento gástrico de 89 ratos com idade entre 1 e 21 dias através em diferentes tempos de 
separação materna. Em ambos estudos foi utilizado método de ultrassonografia para 
estimativa dos valores de esvaziamento gástrico. No modelo animal foram realizadas também 
medidas de força de contração muscular para diferentes graus de estiramento da parede 
gástrica. A velocidade de esvaziamento gástrico mostrou correlação importante com o volume 
gástrico em humanos ((R2 = 0,66 p<0,01) e em ratos (R2 = 0,43 p<0,01) e as crianças com 
mais de uma semana de vida esvaziam em média 50% do volume oferecido nos primeiros 30 
minutos após o término da mamada. As medidas in vitro em ratos mostraram que a contração 
muscular gástrica induzida por agonista foi diretamente proporcional ao grau do estiramento 
da parede gástrica e foram mediadas através da via ROCK-2. Em recém-nascidos humanos e 
ratos o volume gástrico é fator determinante da velocidade de esvaziamento gástrico. Nos 
ratos, o esvaziamento gástrico não é dependente da idade, mas sim do volume gástrico através 
da ativação da via ROCK-2, estimulada pelo estiramento da parede gástrica. Em humanos, 
tipo de leite, uso de ventilação mecânica, tipo de parto, uso de corticosteroide antenatal, uso 
de antibióticos e/ou antifúngicos, uso de fototerapia não influenciaram a velocidade de 
esvaziamento gástrico. 
 
Palavras chaves: prematuros, esvaziamento gástrico, volume gástrico, ratos, ROCK-2, 
ultrassonografia 

 

  



 

ABSTRACT 

 

FERREIRA, C. H. F. Gastric emptying in newborn infants and animal model studies. 
2018. 108f. Thesis (Doctoral). Faculdade de Medicina  de Ribeirão Preto – Universidade de 
São Paulo, Ribeirão Preto, 2018. 
 
Feeding intolerance in preterm infants is a major challenge in neonatal care, leading to a 
prolonged use of parenteral nutrition and central venous catheters, increasing the rate of 
severe neonatal infections and the length of hospital stay of these infants. The delay in the 
maturation of motor function is indicated with the determinant factor of the feeding 
intolerance of this age group and the presence of gastric residuals its main clinical 
manifestation. Studies in adults have shown that the rate of gastric emptying is volume 
dependent. But in preterm infants, this factor has not been adequately addressed. The 
objective of this study was to evaluate the correlation between gastric emptying rate and 
gastric volume (in human and rat neonates), to evaluate the influence of pre, peri and 
postnatal factors on gastric emptying (in human newborns) and to study the physiological 
mechanisms that could explain the effect of volume on gastric emptying rate (in rats). In the 
human study, the gastric emptying rate of 20 children with gestational age between 28 and 32 
weeks was measured by ultrasonography performed before and after infusion of the diet by 
gavage in the first month of life. In the animal study, the gastric emptying rate of 89 rats aged 
1 to 21 days through at different times of maternal separation was evaluated. In both studies, 
an ultrasound method was used to estimate gastric emptying values. In the animal model 
muscle strength measurements were also performed for different degrees of gastric wall 
stretching. Gastric emptying rate showed a significant correlation with the gastric volume in 
humans ((R2 = 0.66 p <0.01) and in rats (R2 = 0.43 p <0.01) and in the 30 minutes after 
feeding 50% of the volume had been emptied. In vitro measurements in rats showed that 
gastric muscle contraction induced by agonist was directly proportional to the degree of 
gastric wall stretching and were mediated via upregulation of ROCK-2 activity. In human and 
rat neonates, the gastric volume is a determinant of gastric emptying rate. In rats, gastric 
emptying is unrelated to postnatal age but dependent on gastric volume, through the activation 
of the ROCK-2 pathway, wall strain-induced. In humans, milk type, use of mechanical 
ventilation, type of delivery, use of antenatal corticosteroids, use of antibiotics and/or 
antifungals, phototherapy use did not influence gastric emptying rate.  
 
Keywords: premature, gastric emptying, gastric volume, rats, ROCK-2, ultrasonography 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Entre os muitos desafios terapêuticos envolvidos no cuidado de recém-nascidos 

prematuros encontra-se o fornecimento de suporte nutricional enteral adequado. A tolerância 

oral, mesmo de pequenas quantidades de leite (<10 ml/kg) é limitada na maioria dos recém-

nascidos prematuros, os quais exibem esvaziamento gástrico mais lento(1) levando a 

dependência prolongada da nutrição parenteral. Os fatores responsáveis pela intolerância 

alimentar em neonatos são atualmente pouco claros, mas sua identificação é importante, já 

que a nutrição parenteral está associada a complicações relacionadas ao uso de cateteres 

intravenosos, como septicemia, e maior tempo de hospitalização(2).  

A tolerabilidade da nutrição enteral no recém-nascido prematuro depende de 

maturação adequada das funções absortivas e motoras. Com 20 semanas de gestação o 

desenvolvimento anatômico do trato gastrointestinal encontra-se completo. Apesar da 

atividade da lactase aumentar cerca de quatro vezes no último trimestre de gestação, 

podendo ser correspondente a 30% em recém-nascidos com 34 semanas gestação, a 

intolerância à lactose é extremamente incomum em recém-nascidos, mesmo nos 

extremamente prematuros(3). Como a atividade de outras enzimas digestivas encontram-

se em níveis normais, a função motora é a principal determinante da tolerância alimentar 

do recém-nascido(4). Assim, o atraso na maturação da função motora, como mostrado em 

estudos que avaliaram os padrões de atividade elétrica gástrica e intestinal(5), tem sido 

responsabilizado como o fator determinante da intolerância alimentar no recém-nascido 

prematuro. 

O retardo no esvaziamento gástrico é o sinal mais frequentemente reconhecido de 

intolerância alimentar em neonatos(1). Muitos bebês prematuros que exibem o esvaziamento 

gástrico retardado, são alimentados com sucesso através da colocação de uma sonda 

transpilórica, levando o leite diretamente para o intestino delgado, o que sugere disfunção 

gastropilórica, ao contrário de disfunção intestinal como a causa da intolerância alimentar 

nesta população. Por esta razão escolheu-se focar os estudos propostos no esvaziamento 

gastropilórico, em vez de na função motora intestinal. Atualmente não existem abordagens 

farmacológicas eficazes para melhorar a tolerância alimentar em prematuros(1) e fatores 

dependentes do desenvolvimento são em parte responsáveis pela falta de resposta de certos 

agentes pró-cinéticos, o que é consistente com o seu pouco efeito em crianças prematuras(6). 

Também não existe um consenso em relação à presença de resíduo gástrico ser indicativo de 

intolerância alimentar, mas o teste de resíduo gástrico antes da passagem da dieta é uma 
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prática comum nessa população na maioria dos serviços, apesar da falta de evidências de sua 

necessidade e segurança. Geralmente a presença de resíduos gástricos leva a um retardo no 

avanço da dieta enteral de recém-nascidos prematuros. 

Sabe-se que o feto normalmente ingere quantidades significantes de líquido amniótico 

(cerca de 450ml/d)(7), mas tem dificuldade de tolerar fórmulas de alta densidade calórica ou 

até mesmo o leite materno quando nasce prematuramente(4). 

O esvaziamento gástrico tem sido estudado de forma limitada no recém-nascido 

prematuro, e fatores tais como tipo de leite (leite materno vs fórmula)(8), osmolalidade(9), 

composição da fórmula(10,11), temperatura(12), uso de fortificantes(13–16), posição do 

corpo(17,18) já foram avaliados, entretanto com resultados discordantes.  

O volume foi uma variável pouco estudada em recém-nascidos dentre os fatores que 

podem influenciar a velocidade de esvaziamento gástrico.  

Alguns destes estudos mostraram também que a velocidade de esvaziamento gástrico 

não é constante, sendo mais alta logo após a alimentação, diminuindo com o passar do 

tempo(9,11,19). Dois estudos mais antigos (20,21) compararam a tolerância alimentar e o 

tempo que recém-nascidos prematuros levavam para atingir a alimentação enteral plena em 

crianças recebendo dieta diluída e em volumes maiores com crianças recebendo dieta com 

diluição e volumes padrão. Mais recentemente, Ramirez et al. (22) mostraram que o aumento 

do volume e diminuição da osmolaridade levava a um aumento da velocidade de 

esvaziamento gástrico. 

O esvaziamento gástrico normalmente requer coordenação entre o Sistema Nervoso 

Central, neurônios entéricos motores e células musculares lisas. O estômago é constituído 

por duas partes funcionais: o fundo e o corpo. O fundo age como reservatório para o 

alimento ingerido e a contração muscular deste segmento é principalmente tônica. À 

medida que o conteúdo é transferido para o corpo e antro, são observadas contrações 

antrais poderosas cuja frequência é de 3 contrações/minuto(5), as quais permitem que o 

conteúdo do estômago passe para o duodeno(23). O esvaziamento gástrico é dependente 

da sincronia entre a contração gástrica e o relaxamento da musculatura pilórica. Em 

resposta a agonistas, a musculatura do trato gastrointestinal contrai de maneira tônica 

(força sustentada ) ou de maneira fásica (com picos repetidos)(23). A contração do 

músculo liso depende de proteínas reguladoras da ligação cálcio-calmodulina e ativação 

da miosina-quinase de cadeia leve (MLCK). A estimulação da 1,4,5-trifosfato induz um 

aumento no Ca2+ intracelular levando a contração muscular. Em contraste, o relaxamento 

do músculo é uma função de desfosforilação estimulada por um agonista da miosina de 
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cadeia leve de fosfatase (MLCP). O óxido nítrico (NO) derivado da sintase neuromuscular 

de óxido nítrico (nNOS) é o agonista relaxante muscular mais importante do trato 

gastrointestinal, porém existem outros fatores liberados por neurônios motores inibitórios, 

incluindo o peptídeo intestinal vasoativo (VIP), o ATP e o peptídeo de ativação pituitária 

adenilato ciclase (24). A geração de AMPc (geralmente através da via β-adrenérgica), de 

cGMP (via NO), ou ambos, promovem o relaxamento muscular. Por fim, a regulação 

motora gastropilórica depende de nervos intrínsecos e extrínsecos. O primeiro envolve o 

plexo nervoso entérico ganglionado e não-ganglionado. Neurônios extrínsecos simpáticos 

e parassimpáticos modulam o tônus motor gastropilórico e os nervos vagos e esplâncnicos 

inervam o estômago e piloro. 

O aumento do Ca2+ intracelular induzido por agonista regula a motilidade 

gastrointestinal. Além disso, a sensibilização do Ca2+, um processo que envolve a contração 

muscular através da inibição via MLCP, possivelmente desempenha um papel ainda mais 

importante na motilidade gastrointestinal e no tônus do esfíncter (25–28) e é dependente de 

RhoA / Rho-quinase e de CPI-17, uma proteína inibidora dependente da fosforilação pelo 

MLCP(28). Existem dois sistemas Rho-quinase (ROCK) em células de mamíferos, mas 

somente o do tipo 2 (ROCK-2) é funcional no trato gastrointestinal (29–32). A enzima 

ROCK-2 inibe a atividade MLCP via fosforilação da subunidade reguladora MYPT1. 

Curiosamente, enquanto que a ativação da ROCK vascular e das vias aéreas levam à 

vasoconstrição excessiva e ao broncoespasmo, no trato gastrointestinal esta via induz 

relaxamento e é necessária para o adequado funcionamento fisiológico do trato 

gastrointestinal, sendo que a redução da ativação de RhoA/ROCK está associada com 

dismotilidade gastrointestinal(29). A expressão relacionada com o amadurecimento da 

ROCK-2, CPI-7 e seus reguladores MLCK e MLCP ainda não foram avaliados em relação à 

função motora gastropilórica no início da vida. Este mecanismo de controle está 

esquematizado na Figura 1. 
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Fonte: adaptado Belik J., 2014 (autorizado pelo autor). 

Figura 1: Anatomia gastropilórica e sinalização da contração e relaxamento dos músculos lisos. 5HT: 
Serotonina; ROCK: Rhoquinase; MLCK and MLCP: miosina-quinase cadeia leve e cadeia leve de 
fosfatase; CPI-17: Inibidor da C-quinase potencializada pela proteinafosfatase; VIP: peptídeo 
intestinal vasoativo; BH4: tetrahidrobiopterina. 
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As células intersticiais de Cajal (ICC) formam uma rede situada nos limites 

mioentérico e submucoso dos músculos circulares e têm função de marca-passo(33). Estas 

células fornecem despolarizações rítmicas dos músculos gastrointestinais para facilitar a 

liberação de Ca2+, e assim regular a atividade peristáltica(34). 

Os recém-nascidos prematuros têm a frequência e a amplitude das ondas peristálticas 

gastrointestinais diminuídas, as quais aumentam com a maturação, mas só atingem o padrão 

adulto ao término da gestação(35,36). Estudos com eletrogastrografia mostraram que o padrão 

de contração gástrica de 3 ciclos/minuto tornam dominantes aproximadamente entre 32 e 36 

semanas de idade gestacional, quando o tempo de esvaziamento gástrico se torna semelhante 

ao de crianças nascidas a termo.  

Até que ponto a rede de ICC anormal desempenha um papel na intolerância alimentar 

de prematuros é desconhecido, mas uma redução no número de ICC ou na função resulta em 

disfunção do trato gastrointestinal e dismotilidade, como visto na doença de Hirschsprung, 

uma condição patológica que se apresenta no período neonatal(37). A compreensão do papel 

da rede ICC gastropilórica para promover a tolerância da alimentação no início da vida ainda 

não foi adequadamente avaliada. 

O leite materno contém muitos fatores nutricionais, hormonais e outros que o tornam, 

não só ideal para a alimentação do recém-nascido, como também fator de impacto positivo na 

motilidade gastrointestinal no início da vida(14,38,39), aumentando a motilidade gástrica no 

recém-nascido(40). No entanto, o mecanismo responsável por estes efeitos relacionados com 

o leite materno é pouco estudado. 

Em crianças mais velhas e em adultos podem ser empregados métodos invasivos de 

investigação da motilidade gastrointestinal, no entanto estas técnicas não têm sido 

aperfeiçoadas ao ponto de serem viáveis, seguras e confiáveis para serem usadas em recém-

nascidos, especialmente prematuros(41,42).  

Existem vários métodos utilizados para medir a velocidade de esvaziamento gástrico, 

entretanto a grande maioria deles oferece muitas desvantagens e impedimentos para seu uso na 

população neonatal, alguns porque são desconfortáveis e invasivos, outros porque envolvem uso de 

radiação ionizante, além de muitas vezes dependerem do uso de equipamento sofisticado e de difícil 

manejo. Inicialmente um dos métodos utilizados na avaliação do esvaziamento gástrico era a 

medida do volume gástrico residual aspirado antes da passagem da dieta(18,43), entretanto este 

método se mostrava bastante impreciso e sujeito a erros. Nos anos 50 os métodos de diluição usando 

fenol vermelho(17,44–47), polietilenoglicol (11,12,48,49) e diluição de ácidos graxos (10) foram 

amplamente utilizados, mas da mesma maneira eram métodos pouco precisos e que envolviam 
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cálculos matemáticos bastante complicados. Outros autores utilizaram métodos cintilográficos, tais 

como o método respiratório de eliminação do ácido 13C-octanóide(22,50,51) e uso de alimentos com 

tecnécio(52,53). Além de serem métodos que expõem o recém-nascido à radiação ionizante, 

requerem análises complexas para estimar o esvaziamento gástrico. 

Em 1993, Newell et al. validaram um método ultrassonográfico que permitia estimar o 

esvaziamento gástrico através da medida ultrassonográfica do antro gástrico e sua distensão 

após alimentação(54). Vários pesquisadores utilizaram esse método, que se mostrou mais 

preciso e seguro para avaliar o esvaziamento gástrico (13,15,16,19,55,56). 

Mais recentemente alguns trabalhos mostraram que a estimativa do volume gástrico 

(através da medida ultrassonográfica dos diâmetros gástricos) e comparação temporal (57,58) 

dos mesmos poderiam fornecer dados em relação ao tempo do esvaziamento gástrico, 

possibilitando assim um método reprodutível, seguro e não invasivo. 

Desde que se começou a estudar o esvaziamento gástrico em recém-nascidos, existe 

uma importante dificuldade metodológica para a investigação clínica da patogênese da 

intolerância alimentar neonatal. Isso levou os pesquisadores a explorar modelos animais que 

pudessem representar o recém-nascido prematuro. Os roedores recém-nascidos têm sido 

escolhidos, uma vez que no momento do nascimento a sua função gastrointestinal é 

comparável em termos de desenvolvimento à de uma criança de 32 semanas de gestação(59). 

Além do que, a medida do esvaziamento gástrico é facilitada nos recém-nascidos de roedores 

pelo fato que eles mantem o estômago constantemente cheio nos primeiros dias de vida(60). 

Já foi mostrado que a contração do músculo do fundo gástrico em roedores é regulada 

pelo desenvolvimento e está reduzida no rato recém-nascido, quando comparada com animais 

adultos(61). A enzima Rho-kinase 2 (ROCK2), que é uma enzima motora regulatória e 

promove contração muscular gástrica(62), é regulada pelo desenvolvimento e seu nível em 

tecidos gástricos é mais baixo no início da vida(61). 

O efeito do volume do conteúdo gástrico e seu mecanismo fisiológico no 

esvaziamento gástrico do rato também foi pouco estudado, sendo que somente um estudo, 

publicado há décadas, mediu de maneira subjetiva o volume gástrico de ratos e a taxa de 

esvaziamento, mostrando uma relação direta entre esses dois fatores(63). 

A hipótese principal do presente estudo é que a velocidade de esvaziamento gástrico está 

correlacionada ao volume gástrico e consequentemente ao volume de mamada oferecido à criança. 

Para confirmar esta hipótese foram realizados estudos em recém-nascidos humanos e estudos em 

recém-nascidos de ratos. No estudo animal buscou-se também explicar os mecanismos fisiológicos 

pelos quais o aumento de volume poderia aumentar a velocidade de esvaziamento gástrico. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivos do estudo em humanos 

 

Objetivo primário é avaliar através de ultrassonografia gástrica a velocidade de 

esvaziamento gástrico de recém-nascidos prematuros. 

 

Objetivos secundários:  

1.Avaliar a correlação entre volume gástrico e velocidade de esvaziamento gástrico no recém-

nascido prematuro. 

2.Avaliar fatores pré, peri e pós-natais que possam influenciar velocidade de esvaziamento 

gástrico entre recém-nascidos prematuros. 

 

2.2 Objetivos do estudo em ratos 

 

Objetivo primário: avaliar através de ultrassonografia gástrica a velocidade de 

esvaziamento gástrico em ratos recém-nascidos e sua correlação com o volume de dieta 

oferecido. 

Objetivo secundário: estudar os mecanismos fisiológicos pelos quais o aumento de 

volume pode levar ao aumento de velocidade de esvaziamento gástrico. 
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3 MÉTODOS 

 

3.1 Estudo em Recém-Nascidos Humanos 

 

3.1.1 Tipo de estudo 

 

Foi realizado um estudo observacional prospectivo englobando 20 recém-nascidos com 

idade gestacional entre 28 e 32 semanas, admitidos nas Unidades de Terapia Intensiva ou Semi-

Intensiva Neonatal do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, no 

período de 02/01/2015 a 30/12/2015 e que estivessem recebendo dieta por sonda orogástrica.  

O estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética do Hospital das Clínicas de 

Ribeirão Preto (Processo HCRP 16621/2014). 

Os responsáveis legais pelas crianças foram informados sobre a pesquisa, sobre a 

confidencialidade das informações e seu direito de desistir de participar do estudo sem nenhum 

prejuízo. Após, foi obtido o termo de consentimento escrito, e uma via foi oferecida aos mesmos. 

Todos procedimentos que asseguram confidencialidade, privacidade, proteção da 

imagem e não-estigmatização foram tomados. 

 

3.1.2 Avaliação ultrassonográfica 

 

Os neonatos foram submetidos ao exame de ultrassonografia gástrica dentro da 

incubadora ou berço aquecido que a criança originariamente ocupava, em decúbito dorsal, nos 

horários habituais da passagem da dieta e sem realização de procedimento de sedação ou 

anestesia. Todas imagens foram obtidas pelo pesquisador (autora) com aparelho Philips HD11 

XE Ultrasound System, (Philips Medical Instruments Bothell, WA, USA), usando o 

transdutor microconvexo 12-8 MHz. Foram realizadas medidas em triplicata dos diâmetros 

longitudinal, anteroposterior e transversal, e a média das três medidas foi utilizada para o 

cálculo do volume gástrico, obtido através da equação previamente validada para recém-

nascidos: diâmetro longitudinal x anteroposterior x transversal x 0,52(58).   

Em cada avaliação foram realizadas três medidas do volume gástrico em cada criança:  

1. Imediatamente antes da passagem da dieta através da sonda naso-enteral, a fim de 

avaliar a presença de volume gástrico residual que por ventura existisse; 

2. 30 minutos após o término da passagem do leite; 

3. 60 min após o término da passagem do leite(2); 
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A primeira taxa de esvaziamento gástrico (denominada 30 minutos) foi estimada como a 

diferença entre o volume de leite oferecido acrescido do volume gástrico residual (se presente no 

exame realizado antes do início da passagem da dieta) e o volume medido no segundo exame, 

dividido pelo período de tempo decorrido entre as duas medidas. A segunda taxa de esvaziamento 

gástrico (denominada 60 min) foi estimada pela diferença de volumes obtida no terceiro exame e 

do segundo exame, divido pelo tempo de 30 minutos, uma vez que o segundo exame sempre era 

realizado 30 minutos após o primeiro. A velocidade de esvaziamento gástrico foi expressa como 

ml/kg/h ou ml/h. A Figura 2 ilustra o protocolo do estudo e mostra o tempo médio em minutos de 

duração da passagem do leite, da realização das segunda e terceira medidas. 

 

Figura 2: Protocolo do estudo. A linha do tempo inclui a média e desvio padrão da duração do tempo 
de passagem da dieta e o período no qual foram realizadas as medidas ultrassonográficas. 

 

As crianças foram submetidas ao primeiro exame de ultrassonografia gástrica com até 

96 horas de vida, no final da primeira semana de vida, e com duas, três e quatro semanas de 

vida. Na categorização das faixas etárias foi considerado como uma semana, crianças com até 

7 dias de vida, como duas semanas, crianças com idade de 8 a 14 dias, como três semanas, 

crianças com idade de 15 a 21 dias de vida e como quatro semanas, crianças com idade de 22 

até 30 dias de vida. O exame não foi realizado na quarta semana de vida em 3 crianças, sendo 

que uma delas foi submetida à cirurgia no período, uma recebeu alta hospitalar e uma foi 

transferida para outro serviço. Algumas crianças, por motivos operacionais tiveram mais de 

um exame classificado em mesma uma faixa etária.  

 

3.1.3 Regime de Alimentação 

 

As crianças estudadas tiveram a alimentação enteral por sonda nasogástrica iniciada no 

primeiro dia de vida com leite materno proveniente do Banco de leite do Hospital das Clínicas de 
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Ribeirão Preto. O leite era infundido por gravidade ou através de bomba de infusão. Quando bem 

tolerado, o protocolo da instituição previa o avanço do volume na velocidade de 20ml/kg/d, até o 

volume máximo de 150 ml/Kg/d, divididos em volumes iguais a cada 2 ou 3h. Os resíduos 

gástricos eram checados antes de cada mamada e considerados aceitáveis se apresentassem 

aspecto não bilioso ou não sanguinolento e tivessem volume menor ou igual a 30% do volume da 

mamada recebida, na ausência de sinais de distensão abdominal ou vômitos. 

As crianças receberam leite materno (procedente do Banco de Leite da instituição), 

leite materno fortificado, leite materno conjuntamente com fórmula infantil para prematuro, 

leite materno fortificado conjuntamente com fórmula infantil para prematuro e fórmula 

infantil para prematuro. O pesquisador não realizou nenhuma mudança na prescrição da dieta 

das crianças estudadas. Quando o volume de leite que a criança estava recebendo atingia o 

volume de 100ml/kg/d, o leite materno era suplementado com o fortificante de leite materno 

(FM85, Nestlé, São Paulo, Brasil), na dose de 5g/100ml de leite. 

 

3.1.4 Definições 

 

Critério de elegibilidade: foram considerados elegíveis todos recém-nascidos com 

idade gestacional entre 28 e 32 semanas, de ambos os sexos, qualquer cor, classe ou grupo 

social, estável clinicamente (sem uso de drogas vasoativas), que estivessem internados na 

Unidade de Terapia Intensiva ou Semi-intensiva Neonatal do Hospital das Clínicas de 

Ribeirão Preto e estivessem recebendo dieta por sonda orogástrica. 

Critério de não-inclusão: não foram incluídos no estudo recém-nascidos portadores 

de malformações congênitas, síndromes genéticas ou patologias cirúrgicas ou recém-nascidos 

que apresentem instabilidade hemodinâmica, necessitando de uso de drogas vasoativas nas 

primeiras 36h de vida. 

 

3.1.5 Variáveis estudadas 

 

Fatores Maternos: 

Uso de corticoide materno. 

 

Fatores perinatais: 

Tipo de parto  
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Fatores pós-natais: 

1. Idade gestacional 

2. Peso de nascimento 

3. Sexo 

4. Adequação do peso para idade gestacional (segundo a curva de Fenton(64)) 

5. Uso de antibiótico nas primeiras 72h de vida. 

6. Uso de ventilação mecânica ou CPAP nasal 

7. Tipo de dieta (leite materno, fórmula infantil, misto, leite materno fortificado). 

8. Uso de fototerapia 

 

Dados coletados no momento da realização da ultrassonografia: 

1. Tipo de dieta e volume que estava sendo passado, duração da passagem da dieta 

2. Idade cronológica e corrigida do paciente 

3. Resíduo gástrico 

4. Diagnósticos clínicos 

5. Medicação que estava sendo administrada à criança 

 

3.1.6 Análise Estatística  

 

Para se comparar as médias entre os tempos 30 e 60, em cada idade e outras variáveis, 

foram ajustados modelos lineares de efeitos mistos, pois tem-se uma dependência entre as 

medidas de um mesmo indivíduo ao longo do tempo. As comparações múltiplas foram feitas 

através da estimação de contrastes ortogonais. O software utilizado foi o SAS 9.4. 

 

3.2 Estudos em ratos recém-nascidos  

 

Todos experimentos foram realizados no Hospital for Sick Children, Toronto, Canadá, 

sob a supervisão do Dr Jaques Belik. 

 

3.2.1 Animais 

 

Todos procedimentos foram conduzidos de acordo com os regulamentos do Canadian 

Animals for Research Act e Canadian Council on Animal Care e o estudo foi aprovado pelo 

Animal Care Commitee of the Hospital for Sick Children. Ratos da espécie Sprague –Dawley 
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(Charles River, Montreal, QC, Canadá) de ambos sexos foram estudados e incluíam animais 

adultos e jovens com uma, duas e três semanas de idade. Os filhotes eram mantidos com a 

mãe biológica que era alimentada com ração adequada para roedores e mantida em condições 

padrão de luminosidade e temperatura.  

Para os estudos in vitro, os animais foram sacrificados através de injeção de 

pentobarbital sódico (60mg/Kg, intraperitoneal) e o tecido gástrico foi rapidamente retirado. 

As amostras de tecido gástrico obtidas para Western blots foram congeladas em nitrogênio 

líquido e guardadas em -80°C para posterior processamento. Para os experimentos foram 

utilizados 89 ratos com idade igual ou inferior a uma semana e peso médio de 11,2g (±3,2g), 

35 ratos com 2 semanas de idade e peso médio de 26,8g (±6,7g) e 29 ratos com 3 semanas de 

idade e peso médio de 48,9(±12,2g). As amostras de tecido de fundo gástrico foram obtidas 

de 3 ratos de cada faixa etária. 

 

3.2.2 Medida do esvaziamento através de ultrassonografia 

 

Para a medida do volume gástrico, os filhotes de uma a três semanas de vida foram 

anestesiados com isoflurano inalatório (1,2%) através de cone nasal, mantidos aquecidos 

(colchão aquecido eletricamente) em posição supina e imobilizados durante 3-5 minutos com 

fita adesiva pediátrica para impedir a movimentação do animal durante a realização do 

procedimento. 

Todas imagens foram obtidas pelo mesmo pesquisador (autora) por meio de um 

transdutor de 12-4 MHz, conectado a um aparelho de ultrassonografia Vivid-7 (General 

Electric, Peterborough, ON, Canada). Para obter as medidas, o estômago foi localizado e 

foram obtidas imagens em triplicata dos diâmetros anterior, transverso e longitudinal. A 

seguinte equação, anteriormente validada em camundongos, foi usada para determinar o 

volume gástrico: diâmetros transverso x longitudinal x anteroposterior x 0,52(65). A taxa de 

esvaziamento gástrico foi calculada através da diferença entre as duas medidas de volume 

pelo tempo de intervalo entre as medidas e expressa em horas (µl/g/h). 

A fim de avaliar o esvaziamento gástrico em um intervalo de tempo, os filhotes foram 

separados de suas mães por um período de 3 horas para impedir o aleitamento. Os filhotes de 

roedores mantêm o estômago cheio todo o tempo enquanto estão em contato com a rata mãe, 

permitindo a medida do volume gástrico. Durante todo o tempo os animais foram mantidos 

em temperatura controlada de 37,8 °C. 
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Cada avaliação ultrassonográfica do estômago levava menos de 3 minutos e foi obtida 

imediatamente após a separação (tempo zero) e a cada 30 minutos, durante 3 horas. Após a 

última medida os filhotes foram recolocados junto à mãe e nenhum sinal de rejeição materna 

foi notado. A fim de obter informações relacionados a influência da idade, os filhotes de uma 

semana de vida foram avaliados com duas e três semanas de vida. 

Para avaliar o efeito do volume na velocidade de esvaziamento gástrico, os filhotes 

foram separados das mães e colocados em jejum por 6 horas em temperatura ambiente 

controlada de 37,8°C. Eles foram alimentados por gavagem com formula para lactentes 

(Enfamil Premature, Mead Johnson, Kanata, ON, Canadá) com volume de 25 µl/g, usando um 

cateter de silicone 2-Fr (66,67). A língua do animal era tracionada para o lado e a sonda era 

inserida gentilmente até o esôfago, passando o esfíncter esofagiano. Imediatamente após o 

leite ter sido administrado, o volume gástrico era obtido e as medidas repetidas após 30 e 60 

minutos, a fim de estimar a velocidade de esvaziamento gástrico. Três horas após, os filhotes 

eram alimentados uma segunda vez com um volume de 50 µl/g e outra série de três medidas 

do volume gástrico era obtida nos mesmos intervalos de tempo. 

 

3.2.3 Medidas eletromiográficas 

 

O fundo gástrico foi rapidamente removido após o sacrifício do animal e mantido em 

solução de Krebs-Henseleit gelada (in mM: 115 NaCl, 25 NaHCO3, 138 NaHPO4, 2.51 KCl, 

2.46 MgSO4-7H2O, 191 CaCl2, e 5.56 dextrose) borbulhada com 95% O2-5% CO2. As 

amostras de fundo gástrico foram dissecadas, presas e submersas em 10ml de banho de tecido 

(Radnoti, Monrovia, CA) com solução de Krebs-Henseleit a 37°C, pH 7.4, e borbulhadas com 

95% O2-5% CO2. Uma das pontas da tira de músculo foi fixada ao botão do banho de tecido 

e o clampe de cima foi fixado a um miógrafo de transdução de força isométrico (Harvard 

Apparatus, Saint Laurent, QC, Canada) usando fio 7-0. As mudanças isométricas foram 

digitalizadas e gravadas (LabChart Pro, AD Instruments, Colorado Springs, CO). Os 

experimentos foram iniciados uma hora após o equilíbrio no banho de tecidos.  

Para determinar a relação de estiramento/tensão do músculo gástrico, as faixas de 

fundo gástrico foram montadas no banho de tecidos e a contração muscular induzida por KCl 

65mM foi avaliada em tensões de repouso progressivamente maiores (tensão da parede). Este 

procedimento foi realizado para simular o estiramento da parede produzido pelo volume. O 

inibidor da ROCK-2, Y27632, na concentração de 5x106, já utilizado em outro estudo com 
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musculatura de bexiga(68) foi empregado para avaliar o papel da enzima na geração de força 

no músculo gástrico estimulada por estiramento. 

 

Distensão da parede gástrica e medida de atividade da Rho-Kinase tipo 2 

O efeito do estiramento na atividade da Rho-kinase muscular tipo 2 (ROCK-2) foi 

avaliada nas faixas de fundo gástrico sob condições diferentes de estiramento da parede 

muscular. Para este experimento as faixas de fundo gástrico de recém-nascidos foram 

congeladas imediatamente após a coleta (controles) ou após equilíbrio na tensão de repouso 

de 4 (baixa) ou 10 mN (alta tensão) por 30 min. Além disso um conjunto de faixas de fundo 

também foram avaliadas nestas duas tensões de repouso após estimulação com KCl (65mM). 

As amostras de tecido foram imediatamente congeladas em nitrogênio líquido e estocadas a -

80 oC até serem processadas. 

A proteína do tecido foi extraída em tampão de lise 10mM Tris-HCl pH-7,4, contendo 

1% de Triton X-100 e mistura de protease/fosfatase inibidoras (Thermo Fisher Scientific Inc., 

Rockford, IL) e centrifugada a 14.000 G por 30 minutos. As concentrações de proteína foram 

determinadas pelo ensaio de Bradford (Bio-Rad, Mississauga, ON, CA). De maneira sucinta, 

quantidades equivalentes de lisado de proteínas em tampão Laemmli foram submetidas a 

eletroforese em géis SDS-PAGE de poliacrilamida após a corrida as amostras foram 

transferidas para membranas de PVDF e bloqueadas durante 1 hora em 5% BSA-TBST 

(Sigma, Oakville, ON, Canada) Após o bloqueio as membranas foram incubadas com 

anticorpos anti-phospho-MYPT-1 (Thr 852, equivalente ao Thr 853 humano; 1:500; Santa 

Cruz, Santa Cruz, CA), e MYPT-1 (1:1000; BD Biosciences, Mississauga, ON), sob agitação 

leve por uma noite a 4 oC. Após o período de incubação, as membranas foram lavadas 3 vezes 

com TBST 1x durante 10 minutos cada e incubadas com anticorpos secundários IgG 

conjugados com HRP.  

As bandas foram detectadas com a utilização do reagente de quimiluminescência 

(ECL, Perkin Elmer, Shelton, Connecticut, USA) e quantificadas através do software Image J 

National Institutes of Health, Bethesda, MA, USA). Após a detecção da proteína pMYPT a 

membrana foi lavada com solução de stripping (Tris-HCL 1M, 2% SDS + B-mercaptoetanol) 

e novamente utilizada para a detecção de ROCK-2. A atividade da ROCK-2 foi determinada 

pela taxa de intensidade da banda quimioluscente da fosforo-MYPT1/MYPT1. O efeito de 

inibição do aumento da atividade enzimática da ROCK-2 no estiramento do músculo gástrico 

induzido por estiramento foi avaliado após 30 min de pré-incubação com Y27632(5x106). 
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3.2.4 Análise estatística 

 

Os dados foram inicialmente avaliados para determinar a normalidade da distribuição. 

Os grupos de diferentes volumes de gavagem foram avaliados pelo teste t de Student pareado. 

As medidas de volume e esvaziamento gástrico obtidas durante o período de 3 horas dos ratos 

de uma, duas e três semanas de vida foram avaliados por ANOVA two-way. As mudanças de 

força induzidas pelo estiramento gástrico e a atividade da ROCK-2 na ausência e presença do 

inibidor da enzima foram analisados por ANOVA two-way. Comparações múltiplas foram 

obtidas pelo teste de Tukey-Kramer. A significância estatística foi considerada com p<0,05. 

Todas análises estatísticas foram feitas através do software Number Cruncher Statistical 

System (NCSS, Kaysville, Utah, USA). 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 Estudo em recém-nascidos humanos 

 

Foram estudadas 20 crianças com peso de nascimento médio e desvio padrão de 1,32 

±0,03 kg e idade gestacional média e desvio padrão de 29,5 ±0,1 semanas, as quais foram 

avaliadas nas 4 primeiras semanas de vida. No total foram obtidas 95 medidas de 

esvaziamento gástrico por ultrassonografia. A Tabela 1 mostra as características demográficas 

da população estudada e o número de medidas ultrassonográficas por faixa etária de idade 

pós-natal 

 

Tabela 1: Características demográficas e clínicas das crianças estudadas 

Idade (semanas) 1 2 3 4 

Número de estudos 31 23 18 23 

Masc./Fem.  19/12 14 /9 10/8 14 /9 

Peso (kg)* 1,1 ± 0,2 1,2 ± 0,3 1,3 ± 0,3 1,5 ±0,3 

Idade gestacional (sem)* 29 ±1 29 ±1 29 ±1 30 ±1 

Idade cronológica (d)* 4 ± 2 11 ±2 19 ± 2 25 ±2 

PIG  n (%)** 5 (16) 5 (21) 2 (11) 3 (13) 

Ventilação n (%)*** 14 (45) 8 (34) 4 (22) 5 (21) 

*Média, Desvio padrão 
**PIG= Pequeno para a idade gestacional (Fenton (64)) 
***Ventilação=Crianças recebendo CPAP ou Ventilação mecânica convencional no 
momento do exame. 

 

O aporte total de dieta enteral oferecida nas primeiras quatro semanas de vida é 

mostrado na Figura 3. Na primeira semana de vida o volume médio ofertado para as crianças 

foi de 46,4ml/kg/d (± 42,3), na segunda semana foi de 106,3ml/kg/d (± 45,3), na terceira 

semana foi de 144ml/kg/d (±22,8) e na quarta semana 137,4ml/kg/d (± 35,5). A 

variabilidade no aporte diário, especialmente nas primeiras duas semanas de vida foi bastante 

expressivo com crianças recebendo 9,2ml/kg/d até 162,2ml/kg/d na primeira semana e 17,9 

ml/kg/d até 160,9 ml/kg/d. 
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Figura 3: Aporte enteral diário de todas as crianças avaliadas nas primeiras quatro semanas de vida. 
Cada símbolo representa uma criança e as barras a média (±DP) para cada semana.  

 

Quando se comparou as duas medidas dos volumes gástricos realizadas aos 30 e 60 

minutos em relação as faixas etárias pós-natais, o volume gástrico mostrou-se 

significantemente maior aos 30 minutos em comparação com a medida realizada aos 60 

minutos, em todas faixas etárias pós-natais (Figura 4- Tabela 2). 

 

 

Figura 4: Box-Plot do volume gástrico inicial (ml/kg) por faixas etárias. São apresentados o primeiro 
quartil, mediana e segundo quartil dos valores. * p< 0,05 
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Tabela 2: Médias dos volumes gástricos iniciais (ml/kg) e desvio padrão medidos após 30 
min e 60 min do término da passagem da dieta 

Idade Média 30 min (DP) Média 60 min (DP) p (IC 95%) 

0-7 dias 5,61 (±4,77) 4,13 (±3,57) <0,01 (2,76 a 7,49) 

8-14 dias 8,33 (±8,33) 5,16 (±4,0) 0,03 (0,24 a 5,73) 

15- 21 dias 10,2 (±6,61) 7,13 (±5,13) <0,01 (1,28 a 7,49) 

22- 30 dias 12,2 (±8,17) 7,30 (±4,26) <0,01 (4,98 a 10,5) 

 

A Tabela 3 apresenta a comparação entre as médias dos volumes gástricos iniciais 

com  30 e 60 minutos entre as faixas etárias. Existe diferença nos volumes gástricos iniciais 

com 30 minutos entre as crianças na primeira semana de vida e todas outras faixas etárias, 

exceto na comparação feita entre as crianças da primeira e terceira semanas de vida. Já 

comparação do volume gástrico de 60 min não mostra diferença significativa entre as crianças 

nas diferentes faixas etárias, exceto na comparação entre as medidas realizadas na segunda e 

quarta semanas. 

 

Tabela 3: Comparação entre as médias de volumes gástricos iniciais com após 30 min e 60 
min do término da passagem da dieta entre as diversas faixas etárias 

Idade Idade 30 min p (IC 95%) 60 min p (IC 95%) 

0-7 dias 8- 14 dias <0,01 (0,97 a 6,17) 0,28 (-1,16 a 4,03) 

0-7 dias 15- 21 dias 0,92 (-2,65 a 2,94) 0,67 (-3,39 a 2,2) 

0-7 dias 22- 30 dias <0,01 (-6,89 a -1,68) 0,21 (-4,29 a 0,93) 

8-14 dias 15- 21 dias 0,02 (-6,41 a -0,46) 0,18 (-5,01 a 0,94) 

8-14 dias 22- 30 dias <0,01 (-10,63 a -5,09) 0,03 (-5,89 a -0,34) 

15- 21 dias 22- 30 dias <0,01 (-7,4 a -1,45) 0,47 (-4,06 a 1,89) 

 

Para a análise dos resultados da velocidade de esvaziamento gástrico foram feitas dois 

tipos de comparação. Considerou-se a porcentagem de esvaziamento em relação ao volume 

gástrico inicial e também a velocidade absoluta de esvaziamento, expressa em ml/kg/h.  
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Na Figura 5 e Tabela 4 são apresentados os valores de porcentagem de esvaziamento 

gástrico entre as medidas realizadas 30 e 60 minutos após o término da passagem da dieta. 

Somente na primeira semana não houve diferença significativa. As crianças com mais de uma 

semana de vida mostraram que a porcentagem de esvaziamento gástrico era expressivamente 

maior no período até 30 minutos após a passagem da dieta quando comparado com a 

porcentagem de esvaziamento gástrico nos 60 minutos.  

 

Figura 5: Box-Plot da porcentagem de esvaziamento gástrico aos 30 e 60 minutos nas diversas faixas 
etárias. São apresentados o primeiro quartil, mediana e segundo quartil dos valores. *p<0.05 

 

Tabela 4: Médias da porcentagem de esvaziamento gástrico e desvio padrão medidos após 30 
min e 60 min do término da passagem da dieta 

Idade Média 30 min (DP) Média 60 min (DP) p (IC 95%) 

0-7 dias 23,4 (±27,8) 28,8 (±42,0) 0,44 (-19,2 a 8,3) 

8-14 dias 48,9 (±27,8) 20,0 (±25,3) <0,01 (13,0 a 44,9) 

15- 21 dias 49,1 (±23,7) 17,0 (±14,6) <0,01 (14,1 a 50,9) 

22- 30 dias 51,1 (±23,3) 17,0 (±13,9) <0,01 (18,0 a 49,9) 

 

*
 *
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Entretanto quando comparamos as porcentagens de esvaziamento entre as idades, só existe 

diferença entre as crianças até 7 dias de vida e os outros grupos etários, pois as crianças com mais de 

7 dias esvaziam aproximadamente 50% do volume gástrico nos primeiros 30 minutos após o 

término da mamada, não havendo diferença entre os grupos com mais de 7 dias (Tabela 5). 

 

Tabela 5: Comparação entre as médias de porcentagem de esvaziamento gástrico entre as 
faixas etárias após 30 min e 60 min do término da passagem da dieta 

Idade Idade 30 min p (IC 95%) 60 min p (IC 95%) 

0- 7 dias 8- 14 dias <0,01 (-40,5 a -10,7) 0,25 (-6,10 a 23,7) 

0- 7 dias 15- 21 dias <0,01 (-41,8 a -9,7) 0,15 (-4,20 a 27,8) 

0- 7 dias 22- 30 dias <0,01(-42,6 a -12,8) 0,12 (-3,16 a 26,6) 

8- 14 dias 15- 21 dias 0,98 (-17,2 a 16,8) 0,73 (-14,0 a 20,1) 

8- 14 dias 22- 30 dias 0,79 (-18,1 a 13,8) 0,72 (-13,0 a 18,9) 

15- 21 dias 22- 30 dias 0,82 (-19,0 a 15,1) 0,99 (-17,1 a 16,9) 

 

Foram comparadas também as velocidades de esvaziamento absolutas (expressas em 

ml/Kg/h) entre as faixas etárias. Assim como a porcentagem de esvaziamento, as médias mostraram 

diferença expressiva entre os primeiros 30 minutos após o término da mamada e os 60 minutos após o 

término em todas faixas etárias, exceto nas crianças na primeira semana de vida (Figura 6, Tabela 6). 

 

 

Figura 6: Box-plot do esvaziamento gástrico (ml/kg/h) por faixas etárias. São apresentados o primeiro 
quartil, mediana e segundo quartil dos valores. * p<0,05 

(m
l/

k
g

/h
) 

*
 *
 

*
 



 

 

Resultados  |  37 

Tabela 6: Médias da velocidade de esvaziamento gástrico (ml/kg/h) e desvio padrão medidos 
após 30 min e 60 min do término da passagem da dieta. 

Idade Média 30 min (DP) Média 60 min (DP) p (IC 95%) 

0- 7 dias 2,51 (±4,03) 1,95 (2,42±) 0,55 (-1,28 a 2,40) 

8- 14 dias 7,36 (±4,76) 3,05 (±3,94) <0,01 (2,17 a 6,44) 

15- 21 dias 9,16 (±5,78) 3,24 (±2,83) <0,01 (3,51 a 8,34) 

22- 30 dias 9,26 (±4,41) 3,42 (±3,39) <0,01 (3,70 a 8,34) 

 

Como se pode constatar na Tabela 7, quando se compara as velocidades de esvaziamento 

absolutas após 30 minutos do término da passagem da dieta entre as várias faixas etárias, apesar 

desta velocidade aumentar progressivamente com a idade, ela só mostrou diferença com 

significância estatística entre as crianças na primeira semana de vida e as outras faixas etárias. Entre 

as crianças de faixas etárias acima de uma semana não houve diferença. Na comparação entre as 

velocidades após 60 minutos do término da passagem da dieta também não houve diferença. 

 

Tabela 7: Comparação entre as médias de velocidade de esvaziamento gástrico (ml/kg/h) 
entre as faixas etárias após 30 min e 60 min do término da passagem da dieta 

Idade Idade 30 min p (IC 95%) 60 min p (IC 95%) 

0- 7 dias   8- 14 dias <0,01 (-7,09 a -3,05) 0,20 (-3,34 a 0,70) 

0- 7 dias 15- 21 dias <0,01 (-9,2 a -4,86) 0,13 (-3,83 a 0,51) 

0- 7 dias 22- 30 dias <0,01 (-8,95 a -4,9) 0,11 (-3,67 a 0,38) 

8- 14 dias 15- 21 dias 0,10 (-4,27 a 0,35) 0,77 (-2,65 a 1,97) 

8- 14 dias 22- 30 dias 0,09 (-4,02 a 0,3) 0,76 (-2,48 a 1,83) 

15- 21 dias 22- 30 dias 0,93 (-2,21 a 2,41) 0,99 (-2,29 a 2,33) 

 

A fim de avaliar a relação entre a taxa de esvaziamento gástrico e o volume gástrico, 

foram plotados os valores das duas variáveis nos dois períodos de medidas (30 e 60 minutos). 

A regressão linear realizada entre os valores de velocidade de esvaziamento gástrico e volume 

gástrico inicial de 30 e 60 min para todas faixas etárias mostrou correlação importante entre as 

duas variáveis mostrando padrão crescente da velocidade de esvaziamento gástrico de acordo 

com o aumento do volume gástrico (R2=0,66 p<0,01). Os valores de 30 e 60 min são 

mostrados em conjunto na Figura 7.  
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Figura 7: Correlação entre esvaziamento gástrico e volume gástrico 

 

Entre as crianças que participaram do estudo, no momento da realização do exame 64 

não estavam recebendo nenhum tipo de suporte ventilatório, 18 estavam em uso de CPAP 

nasal e 13 estavam entubadas e recebendo ventilação convencional. As crianças que não 

estavam recebendo suporte ventilatório mostraram média de velocidade de esvaziamento 

absoluta maior após 30 minutos do término da passagem da dieta (7,16ml/kg/h ±5,68) e maior 

porcentagem de esvaziamento quando comparadas as médias das que estavam em uso de 

CPAP (5,05 ml/kg/h ±5,48) ou ventiladas convencionalmente (5,82ml/kg/h ±3,87). Entretanto 

essa diferença não mostrou significância estatística (Figura 8). 
 

 

Figura 8: Box-plot da velocidade de esvaziamento gástrico (ml/kg/h) segundo o tipo de ventilação 
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Houve uma grande variabilidade do tipo de dieta que as crianças estudadas receberam, 

conforme mostra a Tabela 8. 

 

Tabela 8: Tipos de leite utilizados pelas crianças no momento dos exames. 

Tipo de leite Número de crianças 

Leite materno 49 

Leite materno + Fortificante 36 

Leite materno +Fortificante +Fórmula 2 

Leite materno + Fórmula 6 

Fórmula 2 

 

Para analisar se havia influência entre o tipo de dieta recebida pelas crianças, foram 

comparadas somente as velocidades de esvaziamento entre crianças recebendo leite materno e 

leite materno fortificado, pois os números de crianças recebendo outros tipos de leite foi 

muito pequeno. A análise da média da velocidade absoluta de esvaziamento de 30 minutos 

após o término da dieta mostrou que as crianças que receberam leite materno fortificado foi 

superior à das crianças que receberam leite materno (Figura 9).  

 

 

Figura 9: Box-plot do esvaziamento gástrico (ml/kg/h) segundo o tipo de dieta 
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Quando se compara o volume gástrico inicial, pode-se notar que a média de volume 

gástrico inicial das crianças recebendo leite materno fortificado também foi significativamente 

maior (Tabela 9). 

  

Tabela 9: Médias do esvaziamento gástrico e volume gástrico inicial 30 min após término da 
passagem da dieta segundo o tipo de dieta 

 Leite materno Leite materno 
fortificado 

p (IC 95%) 

Esvaziamento (ml/kg/h) 5,79 (±4,99) 8,42 (±5,81) 0,01 (-4,33 a -0,48) 

% de esvaziamento 40,0 (±30,75) 45,6 (±25,3) 0,37 (-17,8 a 6,71) 

Volume (ml/kg) 7,25 (±5,27) 15,1 (±3,84) <0,01 (-9,56 a -5,90) 

 

Entretanto a média de porcentagem de esvaziamento em relação ao volume gástrico 

inicial não mostrou diferença entre os dois tipos de dieta. (Figura10)   

 

 

Figura 10: Box-plot da porcentagem de esvaziamento gástrico segundo o tipo de dieta 

 

Avaliando-se outras possíveis variáveis envolvidas na velocidade de esvaziamento 

gástrico, encontrou-se que 58 exames foram realizados em crianças que haviam utilizado ou 



 

 

Resultados  |  41 

estavam utilizando antibióticos e/ou antifúngicos, enquanto 37 avaliações foram feitas em 

crianças que não haviam utilizado até a data do exame. Quando se estimou se o uso de 

antibióticos poderia influenciar o esvaziamento gástrico, não houve diferença da velocidade 

de esvaziamento 30 minutos após o término da passagem da dieta entre o grupo das crianças 

que não receberam antibiótico (6,6 ml/kg/h ± 5,67) e das crianças que receberam (6,56 

ml/kg/h ± 5,35), p =0,65 (-1,44 a 2,28). Também aos 60 min nenhuma diferença foi 

encontrada. 

Em relação ao tipo de parto, 44 exames foram realizados em crianças que nasceram de 

parto vaginal e 51 exames em crianças que nasceram de parto cesárea. As crianças que 

nasceram de parto vaginal apresentaram média de velocidade de esvaziamento 30 minutos 

após o término da passagem da dieta de 7,13 ml/kg/h ± 5,19, enquanto que as crianças que 

nasceram de parto cesárea apresentaram 6,1 ml/kg/h ± 5,67, não havendo diferença (p= 0,53 

IC 95% -2,58 a 1,32). Aos 60 min nenhuma diferença foi encontrada. 

As crianças foram classificadas quanto à adequação do peso em relação a idade 

gestacional, sendo que 80 exames foram realizados em crianças classificadas como adequadas 

(AIG) e 15 exames em crianças classificadas como pequenas para a idade gestacional (PIG). 

As crianças AIG tiveram média de velocidade de esvaziamento 30 minutos após o término da 

passagem da dieta de 6,87 ml/kg/h ± 5,52, enquanto que as crianças PIG tiveram média de 

5,03 ± 4,95. Essa diferença não se mostrou significativa (p= 0,18; IC 95% -0,82 a 4,39) sendo 

que também aos 60 min nenhuma diferença foi encontrada. 

Foram realizados 57 exames em crianças cujas mães receberam corticosteroide 

antenatal, enquanto que em 38 exames as mães não receberam. As crianças cujas mães 

receberam corticosteroide apresentaram média de velocidade de esvaziamento gástrico 30 

minutos após o término da passagem da dieta de 7,03 ml/kg/h ± 5,82 enquanto que as que não 

receberam apresentaram média de 5,9 ml/kg/h ± 4,38, entretanto essa diferença não foi 

significativa (p= 0,18; IC 95% -3,43 a 0,63). Aos 60 min nenhuma diferença foi encontrada. 

No momento do exame 9 crianças estavam em uso de fototerapia e 86 não. A média da 

velocidade de esvaziamento gástrico para as crianças que usavam fototerapia no momento do 

exame foi de 4,51ml/kg/h ± 5,52, enquanto que as crianças que não estavam usando 

apresentaram média 30 minutos após o término da passagem da dieta de 6,79 ml/kg/h  ± 5,43. 

Esta diferença também não se mostrou significativa (p= 0,11; IC 95% -0,53 a 3,74) o mesmo 

ocorrendo aos 60 min. 
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4.2 Estudo em ratos recém-nascidos  

 

A taxa de esvaziamento gástrico durante as primeiras 3h após a mamada foi avaliada 

em ratos com uma a três semanas de idade pós-natal. Como mostrado na Figura 11, a taxa de 

esvaziamento gástrico foi mais alta nos trinta minutos após início do jejum (separação 

materna) e diminuiu progressivamente em todas idades (p<0,01). A taxa de esvaziamento foi 

dependente da idade e tempo pós-mamada. Interessantemente, a taxa de esvaziamento após 30 

min foi mais alta para os ratos com 1 semana de idade pós-natal quando comparada com 

outros intervalos de tempo e com os outros dois grupos etários. O volume gástrico, como 

mostrado na Figura 12, também foi mais alto para os ratos com uma semana de idade em 

todos os períodos pós-prandiais quando comparado com os ratos mais velhos. Este achado 

sugere que as diferenças de volume gástrico e de idade são responsáveis pelo esvaziamento 

mais rápido nos ratos de uma semana de vida. 

 

 

Figura 11: Velocidade de esvaziamento gástrico para uma (n=30), duas (n=10) e três semanas de vida 
(n=16). Média±EP, **p<0,01 para tempo após alimentação, && p<0,01 para outras idades. 
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Figura 12: Volume pós-prandial correspondente para uma (n=30), duas (n=10) e 3 semanas de vida 
(n=16). Média±EP, **p<0,01 para tempo após alimentação, && p<0,01 para outras idades. 

 

A regressão linear realizada com a taxa de esvaziamento gástrico e o volume gástrico 

de filhotes com uma a três semanas de vida (Figura 13), mostrou correlação importante entre 

as duas variáveis (R2= 0,43, P<0,01). 

 

 

Figura 13: Relação entre taxa de esvaziamento gástrico e volume gástrico em ratos com uma a três 
semanas de vida (n=274) 
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Para avaliar melhor se a taxa de esvaziamento gástrico dos filhotes era dependente do 

seu volume gástrico, filhotes de duas semanas foram colocados em jejum por 6h e submetidos 

a gavagem de 2 volumes diferentes de leite (25 e 50 µl/g). A taxa de esvaziamento gástrico 

em 30 min mostrou ser significantemente mais alta com volumes de 50 µl/g (p< 0,01) quando 

comparada com 25µl/g (Figura 14). 

 

 

Figura 14: Velocidade de esvaziamento gástrico medida após 30 min em ratos de uma semana de vida 
(n=10) após serem alimentados com volume baixo (25 µl/g) e volume maior (50 µl/g).  Média ±EP   
**p<0,01 
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As mudanças da taxa de esvaziamento gástrico dependentes da idade foram 

avaliadas controlando o efeito do volume. Inicialmente foram analisadas as taxas de 

esvaziamento de 30 min para uma, duas e três semanas de idade pós-natal através de 

ANOVA usando o volume inicial (medida inicial) como covariável. Não houve diferença 

significante entre as idades. Em seguida, para padronizar o volume gástrico, foram 

selecionadas taxas de esvaziamento gástrico de 30 min de filhotes que receberam 25 a 50 

µl/g. Como mostrado na Figura 15, quando se padroniza o volume, o esvaziamento 

gástrico é independente da idade pós-natal. 

 

 

Figura 15:Velocidade de esvaziamento gástrico de uma (n=10), duas (n=5) e três (n=8) semanas de 
vida, com volume gástrico pós-prandial entre 25 e 50 µl/g. Média ±EP 
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Para estudar o mecanismo responsável pelo efeito do volume no esvaziamento gástrico 

foram avaliados os efeitos da tensão da parede gástrica na contração muscular estimulada por 

agonista. Para isso, faixas de músculo gástrico de filhotes de uma semana foram montadas em 

um miógrafo e a força de contração dos receptores não-dependentes (65mM KCl) foi medida 

com comprimentos de repouso progressivamente maiores (para simular aumento progressivo 

de tensão da parede). Como mostrado na Figura 16, a contração muscular induzida pelo KCl 

foi diretamente proporcional ao grau de distensão muscular (p<0,01). 

Supondo-se que o efeito da distensão da parede no potencial de força do fundo 

gástrico era mediado por mudanças na via da ROCK-2, tiras de músculo foram incubadas com 

Y27632 (5x106M), um inibidor da ROCK-2 e as medidas foram repetidas. Após a inibição da 

ROCK-2, a força induzida pelo KCl não foi mais dependente da tensão de repouso inicial e 

significantemente mais baixa quando comparada com as amostras-controle. 

 

  

Figura 16: Fundo gástrico de ratos de uma semana (n=16) estimulados com KCl (65mM) com tensões 
progressivamente maiores com e sem inibidor da ROCK-2 (Y27632 5x 10-6M por 30min). 
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Para confirmar que a potencialização da força de contração do fundo gástrico é 

mediada pela via da ROCK-2, foram medidas as atividades enzimáticas em baixa (4 mN) e 

altas tensões (10 mM) com e sem o inibidor Y27632 (5x 10-6M). A atividade da ROCK-2 

(pMYPT1/MYPT1) foi diretamente proporcional à tensão de repouso. O inibidor Y27632 

reduziu significantemente a tensão induzida pelo aumento da atividade da ROCK-2 em 4 e 10 

mN, com e sem a presença de KCl (Figura 17). 

 

 

Figura 17: Atividade da ROCK-2 (MYPT1/MYPT1) no tecido de fundo gástrico congelado de ratos 
de uma semana de vida, obtido em tensões basais (0mN), baixas (4mN) e altas (10mN), sem e após 
estimulação com KCl (65mM). n=3/idade. Bandas representativas mostram duas linhas contínuas 
(linhas MYPT1 e MYPT1) de cada grupo que melhor representam a análise quantitativa. Média ±EP. 
** p<0,01 em relação ao grupo controle com 0 de tensão de repouso, && p<0,01 em relação aos 
valores do grupo controle nos respectivos valores de tensão de repouso. 
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5 DISCUSSÃO 

 

O nascimento de um recém-nascido prematuro pode ser considerado uma emergência 

nutricional(69). A atenção a este cuidado do recém-nascido prematuro é essencial para evitar 

outras complicações comuns tais como uso prolongado de nutrição parenteral (muitas vezes 

associado a danos hepáticos), cateteres venosos centrais, sepses, osteopenia da prematuridade, 

baixo ganho pôndero-estatural extrauterino e retardo do desenvolvimento neuromotor(70). O 

início da dieta enteral muitas vezes é postergado, às vezes por vários dias, baseando-se em 

antigos conceitos que afirmavam que o trato gastrointestinal dos recém-nascidos prematuros 

logo após o nascimento é imaturo para absorver os nutrientes complexos do leite e que o 

peristaltismo é insuficiente para propulsionar o alimento através do trato digestivo. Assim, 

muitas vezes essas crianças levam um tempo prolongado para terem sua nutrição enteral 

iniciada e atingirem o volume enteral adequado para sua idade pós-natal(69). 

A intolerância alimentar no recém-nascido prematuro, cujo principal sinal é a presença 

de resíduos gástricos, é um problema recorrente no cuidado dessas crianças, ocorrendo 

principalmente na primeira semana de vida, sugerindo que possa ser devida a imaturidade 

funcional do tubo digestivo(71). Estudos realizados com manometria e eletrogastrografia 

mostraram padrões diferentes de atividade elétrica gástrica entre prematuros de 28-32 

semanas de idade gestacional e prematuros tardios (idade gestacional >37 semanas) que os 

pesquisadores atribuíram ao desenvolvimento da rede serotoninérgica inibitória no sistema 

nervoso entérico(5) e que seria dependente do aumento da idade gestacional(36). Carlos et 

al.(19), estudaram o esvaziamento gástrico através da medida ultrassonográfica do antro 

gástrico e mostraram que o padrão de distensão do antro gástrico que ocorre imediatamente 

após a ingestão da alimentação oferecida in bolus em crianças acima de 32 semanas de idade 

gestacional é semelhante ao encontrado em crianças mais velhas e adultos. Por essas razões 

nós escolhemos focar nosso estudo em idades gestacionais mais precoces. 

Entretanto a presença de resíduo gástrico “excessivo” per se, pode não representar um 

diagnóstico de intolerância alimentar, uma vez que a definição de “excessivo” é bastante 

ampla na literatura, sendo usados valores absolutos (ml/kg) ou porcentagem em relação a 

mamada anterior, além da avaliação de outros parâmetros tais como cor ou consistência do 

aspirado(1). Além disso, muitas vezes na prática clínica o diagnóstico de intolerância 

alimentar e a presença de resíduos gástricos são interpretados como manifestações iniciais de 

enterocolite necrosante, levando ao atraso na progressão da dieta enteral dessas crianças, uma 

vez que não existem evidências científicas robustas sobre o assunto(70). Em um estudo 
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recente Torrazza et al.(72) compararam a evolução de crianças prematuras nas quais era 

testado o resíduo gástrico antes da mamada e crianças nas quais essa prática não era utilizada. 

As crianças nas quais o teste de resíduo gástrico não era realizado atingiram o volume enteral 

de 150ml/kg/d em média 6 dias antes do que as crianças onde o teste foi utilizado. Apesar do 

resultado não apresentar diferença significativa em termos estatísticos, mostrou que o teste de 

resíduo não apresenta nenhum benefício em termos de tempo para alcançar o volume de dieta 

enteral total. Em um estudo anterior, Mihatsch et al.(73) também havia mostrado que a 

presença de resíduos gástricos, até mesmo de coloração esverdeada é um indicador ruim de 

intolerância gástrica. Dados da Rede Neonatal Canadense mostram que recém-nascidos 

prematuros levam em média 44 dias para atingir a nutrição enteral plena, enquanto que recém-

nascidos a termo internados em unidade de terapia intensiva levam somente 6 dias(74).   

No presente estudo nós mostramos que o volume gástrico tem um efeito 

potencializador na velocidade de esvaziamento gástrico do recém-nascido prematuro, 

independentemente da idade pós-natal no primeiro mês de vida. Existe correlação importante 

entre volume gástrico e esvaziamento gástrico, podendo-se afirmar que 66% do valor da 

velocidade de esvaziamento gástrico é dependente do volume gástrico (Figura 7). Em adultos 

humanos, estudos realizados buscando melhorar performances esportivas já haviam mostrado 

que a velocidade de esvaziamento gástrico era proporcional ao volume de dieta(75,76). Um 

estudo mais recente realizado em adultos utilizando ressonância magnética e um sistema de 

fibra ótica que permitia medir o volume gástrico e mudanças na pressão intragástrica, mostrou 

que a velocidade de esvaziamento gástrico aumentava com o aumento do volume 

ingerido(77). 

Em recém-nascidos, o papel do volume no esvaziamento gástrico foi estudado de 

maneira indireta em dois estudos mais antigos(20,21) nos quais os autores compararam 

recém-nascidos prematuros com idade gestacional entre 29 e 34 semanas recebendo dieta com 

diluição e volume padrão, com crianças recebendo a mesma dieta diluída pela metade e com 

volume dobrado. Eles analisaram parâmetros clínicos de intolerância alimentar (distensão 

abdominal, presença de resíduos gástricos) e o tempo para atingir dieta enteral de 100ml/kg/d. 

Ambos estudos concluíram que o grupo que recebeu dieta diluída com volume dobrado levava 

menos tempo para atingir o volume de dieta proposto e que o uso de volumes maiores do que 

o habitualmente usados não parecia ter efeitos adversos. Mais recentemente, Ramirez et 

al.(22), usando o método de excreção do ácido octanóico para estimar a velocidade de 

esvaziamento gástrico, compararam crianças de idade gestacional entre 25 e 30 semanas 

recebendo uma dieta com volume padrão, com crianças recebendo dieta com o dobro de 
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volume e metade da osmolaridade. Neste estudo eles mostraram que as crianças que recebiam 

a dieta com o dobro de volume e metade da osmolaridade apresentavam esvaziamento 

gástrico mais rápido, entretanto quando somente o volume era aumentado (sem alteração da 

osmolaridade), esse efeito não se repetiu. 

No presente estudo nós mostramos que exceto na primeira semana de vida, o estômago 

esvazia cerca de 50% do seu conteúdo nos primeiros 30 minutos após o término da passagem 

da dieta. Também avaliamos a diferença entre as taxas de esvaziamento gástrico em grupos de 

idades pós-natal diferentes recebendo volumes de dieta diferentes, e conseguimos mostrar que 

a velocidade de esvaziamento aumenta com o aumento do volume da dieta. Entretanto após o 

estômago esvaziar cerca de 50% de seu volume inicial nos primeiros 30 minutos, partir de 

então a velocidade de esvaziamento cai, o que pode ser mostrado em todas faixas etárias 

(exceto na primeira semana) pela diferença da velocidade de esvaziamento obtida com 30 e 

60 minutos após a passagem da dieta (Figura 5, Tabela 4). E embora as crianças com mais de 

1 semana de vida tenham mostrado velocidade de esvaziamento gástrico crescente com a 

idade (Tabela 7, Figura 6), a porcentagem de esvaziamento manteve-se constante em torno de 

50% do volume gástrico inicial (Figura 5, Tabela 5). O fato de a velocidade de esvaziamento 

de 30 minutos e 60 minutos não mostrar diferença em crianças com menos de 7 dias poderia 

ser explicado pelo fato de que geralmente essas crianças recebem volumes de dieta menores 

(Figura 3). Assim, pelas nossas observações, podemos dizer que seria necessário que a criança 

recebesse cerca de 8ml/kg por mamada (Tabela 3) para que pudesse atingir uma velocidade 

máxima de esvaziamento gástrico, ou cerca de 50% do volume inicial em 30 min. 

Os achados do presente estudo estão de acordo com as descrições de esvaziamento 

gástrico realizadas por Rehrer et al.(78,79) que avaliaram o esvaziamento gástrico em adultos 

durante a realização de exercícios físicos com vários tipos de líquidos, mostraram que a 

velocidade de esvaziamento gástrico caia exponencialmente com o tempo e como uma função 

logarítmica do volume contido no estômago. Esta queda na velocidade de esvaziamento 

gástrico dependente do tempo foi explicada pela redução progressiva do volume gástrico 

remanescente no estômago(75). Anteriormente, Costill e Saltin (80) haviam mostrado em 

experimentos realizados em adultos que o estômago aumentava sua velocidade de 

esvaziamento em 3,7ml/min a cada 100ml de aumento de volume gástrico até alcançar 600ml, 

volume a partir do qual não parecia haver aumento na velocidade de esvaziamento. Eles 

concluíram que o aumento do volume levaria a um aumento de pressão intragástrica que 

causaria aumento da motilidade gástrica com consequente aumento do esvaziamento gástrico. 

Entretanto, uma vez que a pressão intragástrica atingisse níveis que causassem estímulos 
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dolorosos estes poderiam inibir a motilidade, o que explicaria porque volumes maiores que 

600-750ml poderiam levar a uma diminuição do esvaziamento gástrico.  

No intuito de comprovar a nossa hipótese de que o esvaziamento gástrico é 

proporcional ao volume contido no estômago e explicar os mecanismos pelos quais esse efeito 

acontece, foram realizados alguns estudos em ratos recém-nascidos. Os ratos recém-nascidos 

são um modelo adequado para o estudo de motilidade gastrointestinal em recém-nascidos, 

uma vez que em termos de maturação, o trato gastrointestinal do rato recém-nascido é 

comparável ao de um recém-nascido humano(59,81). Além disso, os roedores recém-nascidos 

mantêm o estômago constantemente cheio na presença da mãe nos primeiros dias de vida, 

uma vez que nesta idade a saciedade é controlada pelo volume gástrico(60). 

Já foi mostrado anteriormente que o potencial de força muscular gástrico induzido por 

agonista é regulado pelo desenvolvimento no rato(61) e camundongo(65) e é mais baixo na 

primeira semana de vida. Somente um estudo publicado décadas atrás estudou a relação entre 

volume e velocidade de esvaziamento gástrico no rato recém-nascido(63), entretanto este 

estudo usou métodos visuais subjetivos para medir o volume e esvaziamento gástrico. Os 

dados do presente estudo mostraram que a velocidade de esvaziamento gástrico nos ratos 

recém-nascidos era muito maior nos primeiros 30 minutos após a separação materna, assim 

como em recém-nascidos humanos. Entretanto ao contrário dos recém-nascidos humanos, a 

velocidade era maior nos ratos mais jovens (1 semana). Diferentemente dos recém-nascidos 

humanos também, os ratos mais jovens mostraram volume gástrico inicial muito maior do que 

os ratos mais velhos. A regressão linear realizada entre os volumes gástricos iniciais e 

velocidade de esvaziamento mostrou que 43% da velocidade de esvaziamento gástrico pode 

ser atribuída ao volume gástrico inicial. Da mesma maneira quando os ratos foram submetidos 

à gavagem com volumes de dieta diferentes (25 e 50 µl/g), a velocidade de esvaziamento 

aumentou significantemente com o aumento do volume gástrico. Quando se comparou a 

velocidade de esvaziamento gástrico de ratos de diferentes faixas etárias, recebendo volume 

entre 25 e 50 µl/g, não houve diferença significativa na velocidade de esvaziamento gástrica. 

Esses dados confirmam a hipótese que o volume gástrico é um fator determinante do 

esvaziamento gástrico e sugerem que os ratos com uma semana de vida conseguem superar 

seu potencial de força muscular gástrica mantendo o volume gástrico sempre alto em 

comparação com ratos mais velhos. O mecanismo responsável por esta resposta 

compensatória não está claro, mas possivelmente está relacionado com o fato que na primeira 

semana de vida o principal regulador da ingesta do volume gástrico é a saciedade e não o 

conteúdo nutricional(60). 
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Na tentativa de explicar e sugerir novas abordagens para lidar com a intolerância 

gástrica no recém-nascido prematuro, vários estudos analisaram fatores e condições a que 

essas crianças estariam submetidas e que poderiam de alguma maneira influenciar o 

esvaziamento gástrico nesta faixa etária. No presente estudo algumas dessas condições foram 

analisadas. 

Apesar do CPAP nasal ser uma técnica amplamente utilizada em todo mundo, pouco 

foi estudado sobre sua influência sobre o esvaziamento gástrico, existindo poucas 

informações e recomendações a respeito do manejo da alimentação no recém-nascido 

submetido ao CPAP. Somente um estudo realizado em 2004(82) em prematuros, mediu o 

esvaziamento gástrico através da medida ultrassonográfica do antro gástrico e sua distensão 

após alimentação e mostrou que o tempo de esvaziamento gástrico dos pacientes que foram 

submetidos ao CPAP nasal era significantemente menor quando comparado com as crianças 

que não estavam usando. Diferentemente, o presente estudo mostrou que não há diferença na 

velocidade de esvaziamento gástrico 30 minutos após o término da passagem da dieta entre 

crianças que estão recebendo suporte ventilatório (CPAP ou ventilação convencional) e 

crianças não ventiladas. Quanto a ventilação mecânica, somente um estudo avaliou sua 

influência no esvaziamento gástrico, entretanto os autores usaram um método de diluição 

(fenol vermelho) para medir o esvaziamento gástrico. Esses autores mostraram que a presença 

de síndrome desconforto respiratório estava relacionado a um esvaziamento gástrico mais 

lento, entretanto o uso de ventilação mecânica não estava (83). 

Quando foi analisada a influência do tipo de alimento no esvaziamento gástrico, como 

a grande maioria dos pacientes só utilizou leite materno ou leite materno fortificado, a análise 

foi feita comparando somente estes dois tipos de dieta. O presente estudo mostrou que o 

esvaziamento gástrico 30 minutos após o término da passagem da dieta era mais rápido nas 

crianças que receberam leite materno fortificado (p= 0,01 IC 95% -4,33 a -0,48), entretanto as 

crianças que receberam leite materno fortificado sempre recebiam volumes de mamada 

maiores (p<0,01 IC 95% -9,56 a -5,97), pois de acordo com o protocolo do serviço, o 

fortificante só era acrescentado quando a criança atingia o volume de enteral total de 

100ml/kg/d ou 12,5ml/mamada, se no regime de 3/h. Assim provavelmente o efeito se deveu 

mais ao volume maior do que ao efeito do fortificante. O uso de fortificante já havia sido 

estudado antes, e assim como outros fatores, os estudos apresentaram resultados conflitantes. 

O mais recente, realizado em 2008 (84), comparou crianças prematuras com média de idade 

gestacional de 34 semanas, que foram avaliadas em média com 5 dias de vida e após cerca de 

10 dias do primeiro exame. As mesmas crianças foram avaliadas após ingestão de leite 
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materno e após ingestão de leite materno fortificado. Esses autores também não encontraram 

diferença entre a velocidade de esvaziamento gástrico entre os diferentes tipos de leite 

(materno e materno fortificado), assim como não encontraram diferença de velocidade de 

esvaziamento entre as crianças entre a primeira e a segunda avaliação. Os autores avaliaram o 

esvaziamento através da medida ultrassonográfica do diâmetro do antro gástrico. Alguns 

estudos anteriores também haviam mostrado que o leite fortificado não alterava o 

esvaziamento gástrico(13,16), enquanto outro mostrou que retardava(55). O efeito de retardar 

o esvaziamento gástrico foi atribuído ao aumento da densidade calórica da dieta, que já havia 

sido mostrado anteriormente poderia diminuir a velocidade de esvaziamento gástrico(11) ou 

pelo aumento de osmolaridade do leite. Entretanto Siegel et al.(9) anteriormente já havia 

mostrado que diminuir a osmolaridade, mantendo o leite isocalórico não alterava o 

esvaziamento gástrico. 

No presente estudo, o uso de antibióticos ou antifúngicos não mostrou alterar o 

esvaziamento gástrico 30 minutos após o término da passagem da dieta (p=0,65 IC95% -1,44 

a 2,28). Alguns trabalhos mostraram que a eritromicina poderia ser usada como agente 

procinético em adultos com gastroparesia diabética. A eritromicina possui um efeito dose 

dependente: em baixas doses ela se liga a receptores de motilina neurais e estimula o 

complexo motor migratório, acelerando o esvaziamento gástrico; em altas doses estimula 

receptores musculares de motilina e desencadeia contrações antrais e inibe o complexo motor 

migratório(85,86). Entretanto em recém-nascidos prematuros o efeito de estimulação do 

complexo motor migratório é idade-dependente(87) e os estudos clínicos que avaliaram o uso 

de eritromicina na intolerância alimentar em crianças prematuras não conseguiram mostrar 

que seu uso melhora a tolerância alimentar do recém-nascido prematuro(49,88). O uso de 

outros antibióticos e sua influência no esvaziamento gástrico não foram avaliados em recém-

nascidos e somente um trabalho avaliou o uso de cefalosporinas em ratos adultos, e mostrou 

que essas drogas podem acelerar o esvaziamento gástrico(89). Um estudo realizado na Rede 

Neonatal Brasileira mostrou que recém-nascidos que receberam antibiótico precocemente 

levaram mais tempo para atingir a nutrição enteral completa(90). 

Quando foi avaliado o tipo de parto, não houve diferença na velocidade de 

esvaziamento 30 minutos após o término da passagem da dieta entre as crianças que nasceram 

de parto normal ou parto cesárea, mesmo entre as crianças com até 1 semana de vida, apesar 

de o tipo de parto influenciar a microbiota intestinal nos primeiros 3 dias de vida(91), não 

existem trabalhos que tenham avaliado a influência do tipo de parto no esvaziamento gástrico 

de crianças prematuras. Existem evidências que a composição da flora intestinal ao 
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nascimento influencia a ontogênese da barreira intestinal e de funções  imunes e motoras 

intestinais através de uma complexa rede de estímulos cruzados, podendo exercer papel na 

gênese da intolerância alimentar da criança prematura(92). Em 2014 um estudo(93) que 

avaliou fatores preditores da dieta enteral plena em recém-nascidos de muito baixo peso 

mostrou que crianças nascidas de parto cesárea demoravam em média 10,4% mais tempo para 

alcançar a dieta enteral plena do que as crianças nascidas por parto vaginal. Os autores 

atribuíram esse efeito à diferença de microbiota entre crianças nascidas de diferentes tipos de 

parto. 

A restrição de crescimento intrauterino tem sido considerada um fator de risco para a 

intolerância alimentar do recém-nascido prematuro e para o desenvolvimento de enterocolite 

necrosante, o que é atribuído a redistribuição do fluxo sanguíneo que ocorre nessas crianças, 

visando manter a perfusão cardíaca e do sistema nervoso central, levando a uma diminuição 

do fluxo esplâncnico e consequente diminuição da perfusão intestinal(94,95). Um estudo 

realizado em 2013(96) realizou uma análise multivariada entre diversos fatores que poderiam 

afetar o tempo para alcançar a dieta plena entre recém-nascidos prematuros e encontrou que a 

restrição de crescimento intrauterino poderia ser considerada um fator prognóstico 

independente, sendo que as crianças que nascem pequenas para a idade gestacional demoram 

mais para alcançar a dieta enteral plena (p<0,0001). Corvaglia et al.(93) também avaliaram a 

restrição de crescimento intrauterino como fator preditor e mostraram que crianças pequenas 

para a idade gestacional levam em média 16,6% mais tempo para atingir a dieta enteral plena. 

A análise da adequação do peso para a idade gestacional mostrou que este fator não 

influenciou o esvaziamento gástrico 30 minutos após o término da passagem da dieta, apesar 

do número de crianças pequenas para a idade gestacional corresponder a 15% do total de 

avaliações. Um único estudo, que avaliou a influência da posição do corpo no esvaziamento 

gástrico, comparou o esvaziamento gástrico entre crianças com peso adequado para idade 

gestacional e pequenas para a idade gestacional e também não encontrou diferença(97).  

Alguns trabalhos mostraram o efeito protetor do corticosteroide antenatal na 

fisiopatologia da enterocolite necrosante e na maturação do trato gastrointestinal, através da 

diminuição da permeabilidade das mucosa intestinal(98) e do aumento de liberação de 

peptídeos gastrointestinais(99). No estudo de Bozzetti et al.(96) onde foi realizada uma 

análise multivariada com fatores que poderiam influenciar o tempo para alcançar a dieta 

enteral plena, o uso de corticosteroide antenatal mostrou efeito benéfico, entretanto ainda não 

foi avaliado seu efeito direto no esvaziamento gástrico. No presente estudo não houve 
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diferença na velocidade de esvaziamento gástrico 30 minutos após o término da passagem da 

dieta entre as crianças cujas mães receberam corticosteroide neonatal e as que não receberam. 

O efeito da fototerapia no esvaziamento gástrico foi estudado por dois autores na 

década 80, ambos usaram métodos dilucionais e concluíram que o esvaziamento gástrico não 

se alterava com o uso de fototerapia(44,46). No presente estudo somente 9 crianças estavam 

usando fototerapia no momento do exame, enquanto 86 não estavam usando. Apesar das 

crianças que estavam usando fototerapia apresentaram média de porcentagem de 

esvaziamento 30 minutos após o término da passagem da dieta menor (42,39 ml/kg/h ±28,09) 

em relação as que não estavam usando (29,11 ml/kg/h ±31,08), essa diferença não foi 

significativa (p= 0,19 IC 95% -6,51 a 33,08).  

Para tentar elucidar os mecanismos fisiológicos que poderiam estar envolvidos no 

efeito do volume sobre o esvaziamento gástrico, foram realizados estudos eletromiográficos e 

medidas de atividade enzimática de enzimas envolvidas na contração da musculatura 

gastrointestinal. 

Existem dois mecanismos que regulam a função motora gastropilórica dependentes de 

Ca2+: o mecanismo induzido por agonista que leva a aumento do Ca2+ intracelular e o de 

sensibilização do Ca2+. O último é um processo que envolve contração muscular via 

RhoA/Rho-quinase e C-quinase potenciada pelo inibidor da fosfatase-1(27). Ambos são 

proteínas inibidoras dependentes da fosforilação da miosina de cadeia leve e têm papel 

importante na motilidade gastrointestinal e tônus de esfíncteres (28,100). Embora ambas Rho-

quinases estejam presentes nas células de mamíferos, somente a ROCK-2 é funcionalmente 

expressa no trato gastrointestinal(29–32). A enzima ROCK-2 inibe a atividade da miosina-

fosfatase de cadeia leve através da via de fosforilação da subunidade MYPT1(27). No trato 

gastrointestinal esta via é fisiologicamente necessária e a redução da ativação da ROCK-2 está 

associada com dismotilidade(30). Já foi mostrado que a ROCK-2 é um fator regulador da 

função gastropilórica e a quantidade desta proteína no tecido está reduzido nos roedores 

recém-nascidos(61,101). 

Os achados da atividade enzimática e do efeito inibitório da Y27632 no presente 

estudo mostraram que mudanças na tensão da parede regulam o potencial de contração do 

músculo do fundo gástrico através de sinalização na via ROCK-2. A indução de ativação da 

ROCK-2 induzida por estiramento já havia sido mostrada em cardiomiócitos, epitélio 

alveolar, tecidos vasculares, de via aéreas e bexiga (68,102–105). Entretanto os fatores que 

regulam esta via ainda não estão completamente entendidos e a ativação da ROCK-2 induzida 

por estiramento ainda não havia sido avaliada no trato gastrointestinal,  



 

 

Discussão  |  57 

Estudos publicados há mais de 60 anos já haviam relatado a presença de receptores de 

tensão em tecidos gástricos de cabras(106) e gatos(107). As características desses receptores 

nunca foram elucidadas o que torna difícil comentar sua relevância no presente estudo. Mais 

recentemente, estudos reportaram que uma remodelação do citoesqueleto de actina modulado 

por estiramento e induzido por mudanças no Ca+2 podem acontecer em miócitos gástricos 

humanos(108), mas o envolvimento da ROCK-2 não foi avaliado. O presente estudo mostrou 

que o volume gástrico regula a velocidade de esvaziamento gástrico no rato recém-nascido 

através de uma via dependente do estiramento da parede gástrica e mediada pela enzima 

ROCK-2. 

Em resumo, os dados do presente estudo em recém-nascidos humanos e em modelo 

animal confirmam resultados de estudos anteriores(20–22) que sugeriam que volumes 

maiores de mamadas podem resultar em menor tempo para se atingir o volume enteral total 

necessário para o crescimento adequado do recém-nascido, entretanto nenhum desses estudos 

havia avaliado especificamente a correlação entre volume gástrico e velocidade de 

esvaziamento gástrico. Este achado traz implicações importantes para os protocolos 

comumente utilizados em crianças prematuras que advogam o uso de volumes muito 

pequenos de leite e avanço lento, sendo que muitos desses protocolos são baseados em 

evidências limitadas que o avanço rápido da dieta poderia predispor ao quadro de enterocolite 

necrosante(109–111). Essa estratégia, como mostrado no presente estudo poderia levar a um 

esvaziamento gástrico mais lento e presença de resíduos gástricos. 

A alimentação enteral e as práticas de alimentação enteral no recém-nascido 

prematuro eram frequentemente associadas a enterocolite necrosante. Essa associação fez com 

que a demora em iniciar a alimentação e o avanço lento no aumento do aporte enteral se 

tornasse norma nos anos 70, persistindo até os dias de hoje em muitos serviços. Somente um 

estudo controlado e randomizado(110) em anos recentes mostrou relação direta entre 

enterocolite necrosante e avanço mais rápido da dieta enteral e, apesar desse estudo ter sido 

criticado por apresentar vieses e ter sido encerrado precocemente(112,113), ele ainda é usado 

como justificativa para práticas atuais em algumas unidades(111). 

Mais recentemente uma metanálise(114) publicada na Cochrane, analisando 9 estudos 

randomizados e controlados concluiu que aumentos de volume enteral diários de 30 a 

40ml/kg/d (comparados com 15-24ml/kg/d) não aumentam o risco de enterocolite necrosante 

em crianças de muito baixo peso ao nascimento e que o avanço da dieta realizado de maneira 

muito lenta resulta em demora em estabelecer a dieta enteral plena e aumenta o risco de 

infecções invasivas.  



 

 

Discussão  |  58 

A prática de avaliar a presença de resíduos gástricos antes da passagem da dieta é uma 

rotina na maior parte das unidades de cuidado intensivo e semi-intensivo neonatal e apesar de 

não existirem evidências importantes, a presença de resíduo gástrico é muitas vezes 

considerada como sinal de intolerância alimentar ou um sinal inicial de enterocolite 

necrosante(73). Essa prática vem sido refutada por alguns autores (115,116) e um estudo 

randomizado recente(72) mostrou que crianças prematuras nas quais não foi usado o teste de 

resíduos atingiram a dieta enteral em menor tempo (6 dias antes) do que crianças nas quais era 

testado o resíduo antes da passagem da dieta, o que levou os autores a concluir que esta 

prática pode levar a um atraso na progressão da dieta enteral, levando a necessidade 

prolongada de nutrição parenteral e acesso venoso central. Os resultados do presente estudo 

nos levam a questionar até que ponto a presença de resíduos gástricos pode ser considerada 

um sinal de intolerância gástrica ou simplesmente um sinal que o volume de mamada 

oferecido não foi suficiente para através do estiramento das fibras musculares gástricas 

estimular a contração da musculatura gástrica e consequentemente aumentar o esvaziamento 

gástrico.  

O presente estudo apresenta limitações, uma vez que o estudo em recém-nascidos 

humanos é um estudo observacional não possibilitando que algumas variáveis pudessem ser 

controladas, além disso, muitas vezes o pequeno número de pacientes não permitiu que 

algumas variáveis fossem comparáveis. Entretanto a variabilidade do volume total oferecido 

permitiu comparar crianças de mesma idade pós-natal recebendo diferentes volumes de 

mamadas. A medida dos volumes gástricos através de ultrassonografia possibilitou obtenção 

de resultados mais confiáveis sem submeter as crianças a procedimentos pouco seguros ou 

que pudessem causar algum desconforto. 

O estudo no modelo animal possibilitou o estudo de mecanismos fisiológicos que não 

seria possível realizar em recém-nascidos humanos, entretanto apresenta algumas limitações. 

A motilina, um importante fator regulatório em humanos não tem papel relevante no 

esvaziamento gástrico em roedores, devido a ausência de receptores (117). Além disso, no 

presente estudo, só foi avaliado o componente miogênico do esvaziamento gástrico, quando 

se sabe que vias neurogênicas também contribuem de maneira importante na motilidade 

gastrointestinal(59,118). 

Em resumo, o presente estudo mostrou que o volume gástrico é um importante 

determinante do esvaziamento gástrico e indicam que mais estudos randomizados e 

controlados usando volumes maiores dos que os utilizados atualmente podem ajudar a 

otimizar a nutrição enteral em crianças prematuras. 
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6 CONCLUSÕES 

 

A velocidade de esvaziamento gástrico em recém-nascidos é dependente do volume 

gástrico (R2= 0,66, P<0,01) e as crianças com mais de uma semana de vida esvaziam em 

média 50% do volume oferecido nos primeiros 30 minutos após o término da mamada. 

Fatores como uso de ventilação (CPAP ou ventilação mecânica convencional), uso de 

antibióticos e/ou antifúngicos, tipo de parto, uso de corticosteroide antenatal, restrição de 

crescimento intrauterino e uso de fototerapia não mostraram ter relação com a velocidade de 

esvaziamento gástrico. As crianças que receberam leite materno fortificado apresentaram 

esvaziamento gástrico mais rápido (p= 0,01 IC 95% -4,33 a -0,48), entretanto também 

receberam volume maior (p<0,01 IC 95% -9,56 a -5,97). 

Em modelo animal, a relação entre velocidade de esvaziamento e volume gástrico se 

manteve (R2= 0,43, P<0,01), mostrando que a velocidade de esvaziamento não é idade-

dependente. Este mecanismo é dependente do estiramento da parede gástrica e induzido pela 

ativação da via ROCK-2. 
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ANEXO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE e ESCLARECIDO 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO DA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

Campus Universitário Monte Alegre – Fone: 3602-1000 

CEP 14048-900 RIBEIRÃO PRETO – SÃO PAULO 

 

 

NOME DA PESQUISA:  

ESTUDO DA MOTILIDADE GÁSTRICA DE RECÉM-NASCIDOS PREMATUROS
  

PESQUISADORES RESPONSÁVEIS:  

 CRISTINA HELENA FALEIROS FERREIRA, CRM N
° 65057 - SP 

       FRANCISCO EULÓGIO MARTINEZ, CRM N
O  26301 - SP 

DESCRIÇÃO DAS INFORMAÇÕES QUE SERÃO PRESTADAS AOS SUJEITOS DA PESQUISA 

Gostaria de solicitar a sua autorização para que o seu filho (a) participe de um estudo de pesquisa. 
Esta participação é voluntária. Caso a Sr. (a) não concorde que ele (a) participe ou deseje desistir do estudo, 
isto pode ser feito a qualquer hora, sem haver prejuízo do seu atendimento neste Hospital.  

MOTIVO DA PESQUISA 

Esta pesquisa quer saber quais substâncias estão associadas à dificuldade de digerir o leite que alguns 
prematuros apresentam. Esta dificuldade de digerir o leite que acontece com frequência nos bebês 
prematuros, faz com que eles tenham que ser alimentados por soro na veia por tempo prolongado.   

PROCEDIMENTOS  

Para realizar esta pesquisa, é necessário fazer um exame de ultrassom na barriga do bebê, semelhante à 
aquele que a senhora fez durante a sua gravidez, colher uma amostra do leite que seu filho (a) está 
recebendo e das fezes dele em cinco dias diferentes e os exames de ultrassom serão repetidos com 7, 14, 21 
e 30 dias.  As amostras de fezes , cerca de uma colher de chá (2ml) serão colhidas da fralda, e as de leite , 
também 2ml, serão colhidos do frasco que vem do lactário, quando o bebê estiver  com 7  e 21 dias de vida. 
Estas amostras serão guardadas e congeladas em um freezer a -80°C até serem dosadas. Tanto nas fezes 
como no leite procuraremos uma substância (BH4) que está presente no leite da mãe e pode ajudar na 
digestão do leite nos recém-nascidos, especialmente nos prematuros, Acreditamos que quando a criança 
não recebe esta substância em quantidade adequada pode ter dificuldade para digerir o leite. Após as 
dosagens, o material será jogado em sacos brancos (de material biológico) e recolhido e descartado de 
acordo com as normas dos laboratórios da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. O exame de ultrassom 
será feito médico pesquisador ou pelo médico radiologista, ele será realizado antes do seu filho receber o 
leite e após 30 minutos de ter recebido o leite. 

 

RISCOS E/OU DESCONFORTOS 

A participação do seu filho (a) envolve riscos mínimos. O exame de ultrassom pode causar um discreto 
desconforto para seu filho será feito em posição deitada, dentro da incubadora onde seu filho encontra-se 
internado, não sendo necessário desligar nenhum aparelho que esteja sendo usado nele. 

 

  



 

 

Anexo  |  76 

CONFIDENCIALIDADE 

Os dados de seu filho(a) durante a pesquisa são confidenciais, de acordo com o código de ética. Ele(a) será 
identificado por um número e as informações pessoais não serão liberadas sem a sua permissão por escrito. 
Ele(a) não será identificado pessoalmente em nenhuma publicação sobre o estudo. 

 

CUSTOS 

Não haverá custos para a Sr. (a) por sua participação na pesquisa. 

 

 

BENEFÍCIOS 

O resultado desta pesquisa pode ajudar outras crianças que estão tendo dificuldade para serem alimentadas. 
Após o término do estudo, os resultados serão divulgados para todas as pessoas que possam se beneficiar 
deste conhecimento. 

PROBLEMAS OU PERGUNTAS 

Se o Sr.(a) tiver alguma pergunta sobre este estudo ou no caso de lesões relacionadas à pesquisa, 
entre em contato com Dra. Cristina Helena Faleiros Ferreira pelos telefones 16 38772943 ou 16981119914. 

ASSINATURAS 

Se tiver lido o consentimento livre e esclarecido (ou se ele tiver sido explicado para você) e tiver entendido 
a informação, e concorda voluntariamente em participar deste estudo, por favor assine abaixo: 

Data        

Nome Responsável legal: 

Assinatura 

     

 

 Data 

Nome do Pesquisador________________________________________________ 

Assinatura___________________________________________    

 

 CRISTINA HELENA FALEIROS FERREIRA         

PESQUISADORA RESPONSÁVEL 
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