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RESUMO 
 

 

Lopes MCL. Crescimento de recém-nascidos pré-termo tardios nos primeiros seis 
meses de idade corrigida em Cuiabá- MT [tese]. São Paulo: Universidade de São 
Paulo, Faculdade de Medicina, 2014. 
 

Introdução: O nascimento de recém-nascidos pré-termo tardios (RNPT-T), 
geralmente tratados como “quase termo”, vem aumentando nas últimas décadas. 
Vários fatores são atríbuídos à sua etiologia e contribuem para aumentar as taxas de 
morbimortalidade perinatal e infantil. Atualmente se dispõe de poucos estudos sobre 
esses recém-nascidos, especialmente sobre o seu crescimento.  Objetivos: Analisar 
o crescimento de RNPT-T nos seis primeiros meses de idade corrigida. Métodos: 
Estudo observacional, analítico de uma coorte de 64 RNPT-T, coletados nos quatro 
maiores hospitais de Cuiabá, entre janeiro e setembro de 2013 e acompanhados até 
6 meses de idade corrigida. Os dados foram coletados ao nascer, às 40 semanas, 3 
e 6 meses de idade corrigida. Foram realizadas análises de correlação entre os 
parâmetros antropométricos perímetro braquial (PB) e prega cutânea tricipital (PCT) 
em função dos índices antropométricos PB/PC (perímetro cefálico), 
peso/comprimento (P/C) e Índice de Massa Corpórea (IMC) e realizada regressão 
linear múltipla. Resultados: Ao nascimento, 81,3% foram classificados como 
adequados para a idade gestacional, com a média de peso de 2343,80g ± 430,50. 
Todos os recém-nascidos apresentaram crescimento contínuo nos seis meses de 
idade corrigida para os valores de peso, comprimento e perímetro cefálico (PC). Já 
os valores médios de PCT, de PB/PC e de IMC não mostraram diferença aos 6 
meses de idade corrigida. Todos os coeficientes de correlação (r) dos parâmetros 
PCT e PB em relação aos índices antropométricos apresentaram significância 
estatística, sendo os valores mais altos para PB versus PB/PC e P/C e menores 
para PB versus IMC. No modelo final da regressão linear múltipla da PCT, o PB/PC 
contribuiu significantemente para predizer o depósito de gordura ao nascimento, às 
40 semanas e aos 3 meses de idade corrigida (33,8%%, 46,07% e 18,08% 
respectivamente); aos 6 meses o melhor preditor foi a razão P/C (10,45%). O melhor 
preditor para o PB foi o PB/PC, que permaneceu no modelo com valores de 
73,71%% em todos os tempos avaliados. Conclusão: Os parâmetros peso, 
comprimento, perímetro cefálico e perímetro braquial e a relação P/C aumentaram 
nos quatro tempos de aferição, enquanto o PCT e as relações PB/PC e IMC não se 
modificaram do primeiro para o segundo trimestre e o PB/PC foi o melhor preditor do 
depósito de gordura subcutânea tricipital (PCT) e de massa gorda e muscular (PB). 
 

Palavras-chave: Crescimento, Prematuro, Peso ao nascer, Antropométrica, 
Circunferência braquial, Peso corporal, Composição corporal, Pregas cutâneas, 
Índice de massa corporal, Idade gestacional. 
 



ABSTRACT 
 

 

Lopes MCL.  Growth of late preterm newborn in the first six months of age adjusted 
in Cuiabá-MT[thesis]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de 
Medicina, 2014. 
 

Introduction: The birth of newborns late preterm (RNPT -T), usually treated as "near 
term”, has been increasing in recent decades. Several factors are attributed to its 
etiology and contribute to increased rates of perinatal and infant morbidity and 
mortality. Currently there are few studies of these newborns, especially about their 
growth. Objectives: To analyze the growth pattern of late preterm infants from birth to 
six months of corrected age. Methods: This cohort study included  64  RNPT-T, in 
four major hospitals in Cuiabá, between January and September 2013 and followed 
until 6 months corrected age. Data were collected at birth, at 40 weeks, 3 and 6 
months corrected age. Correlation analyzes between anthropometric parameters 
mid- arm circumference (MAC) and triceps skinfold (TS) on the basis of 
anthropometric indices MAC / HC (head circumference), weight / length (W / L) and 
body mass index (BMI) were performed  multiple linear regression. Results: At birth, 
81.3 % were classified as appropriate for gestational age, with the average weight of 
2343.80 ± 430.50 g. All newborns had a continuous growth in the six months 
corrected age for the values of weight, length and head circumference (HC). The 
average value of TS values of MAC / HC and BMI showed no difference at 6 months 
of corrected age. All correlation coefficients (r) of the TS and MAC parameters in 
relation to anthropometric indices showed statistically significant, with the highest 
values for MAC versus MAC / HC and W / L and lower for MAC versus BMI. At the 
end of the TS model of multiple linear regression, the MAC / HC contributed 
significantly to predict the deposition of fat at birth, at 40 weeks and at 3 months' 
corrected age (33.8 %, 46.07 % and 18.08 % respectively); at 6 months was the best 
predictor of the ratio W/ L (10.45%). The best predictor for the MAC was the MAC / 
HC, which remained in the model with values of 73.71 % at all evaluated times. 
Conclusion: The parameters weight, length, head circumference and arm - 
circumference and the ratio W / L increased in the four times of measurement, while 
the TS and MUAC / HC relations and BMI did not change from the first to the second 
quarter and MAC / HC was the best predictor of subcutaneous fat deposit triceps 
(TS) and fat and muscle (MAC) mass. 

 

Keywords: Growth, Infant premature, Birth-weight, Anthropometry, Mid-upper  arm 
circumference, Body weight, Body size, Body composition, Body Mass Index, 
Gestational age 
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1 INTRODUÇÃO  
 

 

O acompanhamento do crescimento fetal tem se tornado uma questão de 

destaque na vigilância pós-natal não só de crianças nascidas a termo, como também 

de recém-nascidos pré-termo (RNPT), pois este aferimento é um método importante 

para avaliar a saúde do indivíduo e da coletividade.  

Nas últimas décadas, com o aumento das taxas de nascimento de RNPT, com 

a melhoria da assistência neonatal e perinatal a esses recém–nascidos, o estudo do 

crescimento passou a ocupar lugar de destaque não só na perinatologia, mas, 

também, na pediatria como um todo1,2.  

A maturação orgânica caracteriza o crescimento intrauterino e determina, 

individualmente, o potencial genético e a interação com fatores nutricionais, 

hormonais e ambientais, tornando o período neonatal uma fase crítica para o 

crescimento e desenvolvimento do ser humano3, visto que neste período da vida, 

distúrbios do crescimento podem acarretar sequelas em longo prazo2,4. 

 

 

1.1 A SITUAÇÃO DOS PREMATUROS NO MUNDO, NO BRASIL E EM CUIABÁ-MT 
 

 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) classifica o parto prematuro como um 

"problema global". O Brasil está entre os 10 países do mundo com as maiores taxas 

de partos prematuros, juntamente com a Índia, China, Nigéria, Paquistão, Indonésia, 

Estados Unidos, Bangladesh, Filipinas, República Democrática do Congo5,6. 

A cada ano, cerca de 15 milhões de bebês nascem prematuros no mundo.  O 

Brasil aparece na 10ª posição em números absolutos, com 279,3 mil partos de 

prematuros por ano.  Quando se leva em consideração a taxa de nascimentos 

prematuros para cada 100 nascimentos, o país apresenta 9,2% de prematuros6.  

A incidência de partos prematuros nos Estados Unidos cresceu apesar das 

pesquisas e dos esforços clínicos para sua redução7, passando de 10,6% em 1990 

para 12,8% em 2006.  Esse aumento se deve principalmente ao aumento ao grupo de 

recém–nascidos ditos limítrofes e que a partir de 2005  foram denominados  RN pré- 

termos tardios (RNPT-T)8,9.  
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Segundo DATASUS (2011)10, no Brasil e na região Centro-Oeste, variou em 

2005 de 12.956 para 13.696, em 2011, e em Mato Grosso, de 2.930 em 2005 para 

5.006 em 2011.  Em Cuiabá, o número de nascidos prematuros foi de 691 no ano de 

2005, já no ano de 2011 foi de 1005, o que demonstra ter havido um aumento 

significativo da prematuridade. 

 

 

1.2 RECÉM-NASCIDO PRÉ-TERMO TARDIO 
 

 

1.2.1 Definição 
 

 

Em junho de 2005, um grupo de especialistas convidados pelo National 

Institute of Child Health and Human Development(NICHD) redefiniu os pontos de 

corte para a classificação  do nascimento prematuro refere-se a todas as semanas de 

nascimento <37-0/7 semanas; esta classificação inclui os muito pre-termo (<32-0/7 

semanas), os pre-termos moderados (32-0/7 a 33-6/7 semanas) e os pre-termos 

tardios, que são os de nascimento prematuros (34-0/7 a 36-6/7semanas)9. 

Estas classificações evoluiram ao longo do tempo para ajudar os 

pesquisadores a avaliarem morbidades maternas e neonatais e mortalidadade7. Os 

Recém-Nascidos Pré-TermosTardios (RNPT-T) geralmente pesam mais que 2500g, 

assemelham‐se aos Recém-Nascidos de Termo (RNT e, inicialmente, foram 

designados como “RN quase-termo”, porém, são imaturos em vários aspectos 

fisiológicos e metabólicos, possuem risco aumentado de morbidade e mortalidade e 

não devem ser cuidados como se fossem de termo11,12. 

Recentemente, o NICHD, a Associação da Saúde da Mulher e Cuidados 

Obstétricos e Neonatais de Enfermagem instituiram uma agenda de estudos para 

entender melhor as complicações a curto e em longo prazo de RNPT-T e, assim, 

possibilitar uma melhor assistência de forma a prevenir morbidades em potencial 

durante a internação, ajudar a orientar as decisões de intervenção obstétricas não 

emergenciais e, também, melhorar o conhecimento dos cuidados maternos para 

diminuir o risco de morbidade do recém-nascido13.  
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1.2.2 Epidemiologia  
 

 

A prematuridade é o mais importante determinante da morbidade e mortalidade 

neonatal em países desenvolvidos14,15.  

No mundo, de 5% a 13% dos recém-nascidos vivos são prematuros, e a 

grande maioria deles é prematuro tardios (34-36 sem. e seis dias) e forma um grupo 

relativamente grande com sérias implicações médicas, sociais e econômicas para 

seus pais, para o cuidado à saúde e para a sociedade16,17. 

O Colégio Americano de Obstetrícia e Ginecologia (ACOG) sugere que a 

incidência de prematuridade tem se elevado em função do aumento acentuado de 

nascimentos de prematuros tardios que, entre os prematuros, é o subgrupo que mais 

cresce, sendo responsável por 74% de todos os nascimentos de prematuros e por 8% 

de todos os nascimentos 
7,13.  

Nas duas últimas décadas, os prematuros tardios são alvo de preocupação 

para a Saúde Pública, pela magnitude da prematuridade como causa de Mortalidade 

Infantil (MI). Esse aumento é atribuído em grande parte às intervenções obstétricas 

resultantes das complicações maternas ou condições clínicas pré-existentes13. 

Os recém-nascidos entre 34 e 36 semanas de gestação (próximo 

nascimentos de termo) compreendem 71% de todos nascimentos prematuros nos 

Estados Unidos  e têm uma frequência  significativamente mais elevada de morbidade 

e mortalidade em relação aos nascidos a termo (37- 42 semanas). Além de maiores 

riscos para complicações graves de saúde, a taxa de mortalidade de RNPT-T é 3 

vezes maior do que para as  crianças a termo (7,7 vs 2,5 por 1000 nascidos-vivos)7,18.      

Com o aumento do número de partos prematuros tardios e sua maior 

frequência de resultados adversos, a curto e a longo prazo, atualmente há uma 

dedicação à etiologia de nascimentos prematuros tardios e como esta poderá  

distinguir- se do prematuro extremo e do  prematuro moderado19. 

Cerca de 2/3 dos nascimentos de RNPT-T são decorrentes de trabalho de 

parto prematuro ou rotura prematura de membranas pré‐termo e 1/3 devido à 

indicação materna e/ou fetal do nascimento. Os RNPT-T eletivos, embora menos 

frequentes, geram grande preocupação, pois correspondem à fração evitável da 

prematuridade tardia19.   
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Vários fatores têm contribuído para o aumento nas taxas de prematuros 

tardios, incluindo: as transformações demográficas, o uso de tecnologias de 

reprodução assistida, com crescente incidência de gestações múltiplas, e as 

mudanças na prática obstétrica. O crescimento constante da gestação na 

adolescência e em mulheres com idade ≥ 40 anos solidificam ainda mais a elevação 

das taxas de pré‐termos tardios13,19.    

Nos últimos anos, os estudos populacionais com os RNPTT vêm demonstrando 

um risco aumentado de morbidades nos primeiros anos de vida, sendo a morbidade 

neonatal 4-7 vezes mais frequente nos RNPTT do que nos RN de termo11,13,20,21. 

Em adição ao aumento de risco das sérias complicações de saúde, a taxa de 

mortalidade infantil de prematuros tardios é três vezes maior que crianças nascidas a 

termo7 e de mortalidade neonatal é 4,6 vezes maior11. 

  

 

1.3 CRESCIMENTO PÓS-NATAL 
               

 

O crescimento é definido pelo aumento linear e contínuo, mas não constante, 

das estruturas que o compõem e que resulta da interação de fatores, alguns próprios 

do indivíduo, como a herança dos genitores, e neuroendócrinos e extrínsecos, 

resultantes das mais variadas condições do ambiente físico, social, econômico e 

cultural em que ele cresce22.  

O monitoramento das medidas antropométricas, durante o processo de 

crescimento, permite a qualificação das variações morfológicas decorrentes desse 

processo, fornecendo dados para o diagnóstico de possíveis deficiências. O 

crescimento total do feto na gravidez é avaliado pelas suas medidas antropométricas 

ao nascer e, com a assistência adequada a esse prematuro, será possível avaliar 

através de referenciais de crescimento17. 

A dinâmica do crescimento de RNPT, principalmente os adequados para a 

idade gestacional (AIG), apresenta grande variação, cuja intensidade e duração 

dependem da idade gestacional, do crescimento intrauterino, das condições clínicas e 

do suporte nutricional23. 

Para avaliação do crescimento em recém-nascidos pré-termos até dois anos de 

idade, utiliza-se a idade gestacional corrigida, pois o uso da idade cronológica implica 
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em tratá-los semelhante às crianças nascidas a termo. O ajustamento para a idade 

cronológica para a idade gestacional faz-se necessário não só pelo rápido 

crescimento no último trimestre da gravidez, como também pela desaceleração do 

crescimento após o termo24. 

Visto que o crescimento físico é reconhecido universalmente como indicador do 

estado nutricional, a nutrição adequada permite atingir um crescimento normal. As 

diferenças nos padrões de crescimento físico durante a infância podem ser 

decorrentes de diversos fatores: a) variáveis pré-natais, que afeta o tamanho e as 

proporções ao nascimento e inclui os efeitos do retardo de crescimento intrauterino na 

programação do crescimento pós-natal, b) variáveis pós–natais, como morbidade e 

alimentação25. 

Bocca-Tjeertes et al. (2011)17 verificaram que recém-nascidos pré-termo 

moderado (IG: 32-36 semanas) diferem do crescimento de nascidos a termo. Em 

geral, são menores, mais leves e apresentam menor perímetro cefálico. No entanto, a 

restrição do crescimento é menor do que a observada no RNPT precoce.  

O crescimento manifesta-se por alterações nas medidas antropométricas: 

peso, comprimento, perímetro cefálico, perímetro braquial. As relações entre estas 

medidas traduzem a proporcionalidade do crescimento, especialmente a relação 

peso/comprimento nos primeiros dois anos de vida.  

Nos estudos sobre crescimento, a avaliação geralmente é feita pela curva de 

crescimento e a utilizada atualmente para a idade corrigida é a da Organização 

Mundial de Saúde (OMS) feita pelo cálculo do escore z, o que permite situar a 

distância entre as medidas do paciente e a média da população normal. Os valores de 

normalidade dos escores z variam, em escala de 0,5 pontos, desde -2 até +2. O 

escore z -2 correspondem ao percentil 3, o escore z = 0 corresponde ao percentil 50, 

e o escore z +2 traduz o percentil 97 da curva do Centers for Disease Control and 

Prevention (CDC)/ National Center for Health Statistics (NCHS) 200026,27. 

Os RNPT possuem um padrão próprio de crescimento e este é classificado em 

quatro fases: A primeira fase é a do retardo do crescimento, a segunda de transição, 

a terceira de recuperação (catch-up) que se caracteriza por um aumento rápido do 

peso, comprimento e PC, com velocidade de crescimento acelerada, ultrapassando 

os valores estimados nas curvas de crescimento intrauterino ou pós-natal28-30. Define-

se recuperação do crescimento como a variação do escore z ou desvio-padrão (DP) ≥ 

0,67, correspondendo à ascensão de um canal na curva de percentis31 ou como a 
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recuperação acima do -2 DP nas curvas de referência30. A recuperação ocorre 

primeiramente no PC, até os 12 meses de vida, seguida pela recuperação do 

comprimento e, por último, do peso32. A aceleração do crescimento geralmente é 

máxima entre 36 e 40 semanas pós-concepção e 80% dos prematuros atingem a 

normalidade nas curvas de referência para estatura e PC até os 3 anos de idade e 

70% para o peso, estando a ausência de recuperação associada ao baixo nível 

socioeconômico e à ocorrência de doenças33,34. 

A quarta e última fase, de homeorrexe ou de equilíbrio, é caracterizada por 

uma velocidade de crescimento comparável à das crianças saudáveis nascidas a 

termo26,29,34.  

Se na infância as condições de saúde são afetadas devido ao sinergismo 

existente entre um risco biológico, a restrição ao crescimento fetal e agravos 

infecciosos e nutricionais, na idade adulta, a má nutrição fetal está associada a 

doenças crônicas, como a obesidade, o diabetes tipo 2, a hipertensão, as 

dislipidemias e o acidente vascular isquêmico35. 

A avaliação do crescimento do RN é uma questão desafiadora e qualquer 

desvio da normalidade está associado ao risco aumentado de morbidade e 

mortalidade36,37. 

Parâmetros antropométricos são os métodos mais úteis para avaliar o 

crescimento do RN38. Eles são importantes para avaliação do crescimento intrauterino 

e para definição de uma linha de base para o acompanhamento nutricional de bebês. 

Um único parâmetro antropométrico, como medida de peso simples, não pode avaliar 

o estado nutricional do recém-nascido37. A combinação de dois indicadores 

antropométricos tem sido mais apropriado para avaliar composição corporal e sua 

proporção38-40. 

O peso de nascimento é um forte fator preditivo da mortalidade e morbidade 

perinatal. Crianças com peso ao nascer inferior a 2.500 g, de acordo com a 

Organização Mundial de Saúde41, apresentam maior mortalidade nas primeiras 

semanas de vida42. 

O baixo peso ao nascer pode ser decorrente da prematuridade, do retardo de 

crescimento intrauterino ou da combinação de ambos, os quais apresentam etiologias 

e consequências diferentes43. A avaliação do crescimento do recém-nascido pré-termo 

(RNPT) é importante para identificar seu prognóstico e crescimento, no sentido de 

alcançar uma vida saudável e semelhante aos demais42, 44,45.  
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1.4 ANTROPOMETRIA 
 

 
A antropometria, ao nascer, avalia as relações entre crescimento fetal 

intrauterino, estado nutricional e morbimortalidade perinatal, predizendo a evolução 

pós-natal46,47. Ao nascimento, a antropometria tem uma relação direta com a 

qualidade do crescimento fetal; posteriormente, em avaliações seriadas, mostra o 

crescimento pós-natal e avalia a terapia nutricional48. A antropometria e um dos 

métodos principais de avaliação que, segundo Jellife49, constitui-se em uma 

investigação científica em nutrição que faz a medição das variações nas dimensões 

físicas e da composição global do corpo humano em diferentes idades e distintos 

graus de nutrição.  Sendo fáceis de realizar e sensíveis para avaliar pacientes com 

desnutrição. 

Na prática diária neonatal, as principais medidas antropométricas utilizadas são 

o peso, o comprimento e o PC. As outras medidas, como a dobra adiposa tricipital, a 

circunferência braquial e o cálculo da massa muscular do braço devem ser 

reservados para fins específicos48. 

 
 

1.4.1 Peso 
 
 

O peso é a medida da antropometria mais utilizada que mostra o volume 

corporal (somatória de células, tecidos, órgãos, músculos, gordura, água, etc.) e, 

juntamente com as variáveis de idade e sexo, torna-se um dos índices mais utilizados 

na avaliação do crescimento50.  

O peso ao nascer é considerado o padrão ouro na avaliação do crescimento no 

período perinatal. Varia com a idade gestacional, o estado nutricional e hidro 

eletrolítico materno e do RN. Em condições de oferta nutricional adequada e 

avaliação diária, um recém-nascido deve crescer 20 a 40g por dia, conforme as 

curvas de crescimento intrauterino51. 

Os RNs apresentam uma perda de peso nos primeiros dias após o nascimento, 

considerada “fisiológica”, que varia até 10% e esta perda é inversamente proporcional 

à idade gestacional.  A fase seguinte é a de crescimento rápido, que ocorre ainda no 

primeiro ano de vida, período em que o peso e o comprimento são os variáveis mais 



24 
 

importantes para se avaliar o estado nutricional de uma criança e, assim, monitorar 

seu crescimento52,53. 

Recomenda-se a medida de peso uma a duas vezes por dia, o comprimento e 

o PC uma vez por semana. Esses dados devem ser transportados para gráficos 

antropométricos de IG, nos quais serão feitas as devidas comparações quanto à sua 

“normalidade”, ressaltando-se que é necessário o uso da idade pós-conceptual, que é 

a IG acrescida da idade cronológica48.  

 
 

1.4.2 Comprimento 
 

 
O comprimento reflete o potencial do crescimento e sofre menor influência ante 

uma nutrição fetal inadequada, além de não se alterar com o estado de hidratação. A 

primeira medida do comprimento deve ser realizada ao nascimento e, posteriormente, 

uma vez por semana, esperando-se um incremento de 1 cm por semana, conforme a 

comparação com as curvas de crescimento intrauterino48,50. Em avaliações seriadas 

de RNs pré-termo, é uma medida mais acurada que o peso48. 

Estudos em adultos que foram pré-termo ao nascer têm demonstrado altura 

final menor quando comparados àqueles nascidos a termo e da a capacidade 

genética para a altura. No entanto, dados recentes têm sugerido que não há 

comprometimento da altura em RNPTs AIG sadios e que apenas o tempo para esse 

crescimento é alterado e o catch-up dando-se apenas na puberdade54.  

 

 
1.4.3 Perímetro cefálico 
 

 
A medida do perímetro cefálico (PC), até os seis meses de idade, tem relação 

direta com o tamanho do encéfalo e o seu aumento proporcional indica crescimento 

adequado e melhor prognóstico neurológico. É a medida antropométrica menos 

afetada por uma nutrição inadequada e é a primeira a crescer quando se atinge uma 

oferta proteico-calórica ideal. Espera-se crescimento de 1 cm por semana, conforme a 

comparação com as curvas de crescimento intrauterino48,50. 

Bocca-Tjeertes (2010)17 demonstraram em um estudo longitudinal para verificar 

o crescimento crianças pré-termo moderado até 4 anos de idade, que o perímetro 
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cefálico não difere significativamente dos nascidos a termo. No final de um ano de 

vida, apenas 1,2% de prematuros moderados apresentaram um perímetro cefálico 

abaixo de –2 SDs.  

 
 

 1.4.4 Perímetro braquial  
 

 

A aferição do perímetro braquial é uma medida tecnicamente fácil. Permite 

avaliar a massa muscular e a quantidade de gordura do braço e tem relação direta e 

linear com o status nutricional do recém-nascido48,55. 

As curvas que relacionam o perímetro braquial com o peso e a idade 

gestacional confirmam a relação diretamente proporcional quanto à idade 

gestacional56. 

Kanawati & McLaren (1969)57 estudaram valores de referência para crianças 

maiores de 3 meses de idade para circunferência média do braço e a sua relação com 

o perímetro cefálico, e demonstraram que essas aferições são indicativas do estado 

nutricional calórico–proteico. 

Num estudo de metanálise sobre composição corporal de prematuros na idade 

a termo e de bebês nascidos a termo, Jonhson et al. (2012)58 concluíram que os 

prematuros são menores e com menor circunferência cefálica que os nascidos a 

termo e, ainda, são mais leves e possuem menor massa magra. 

Sasanow et al. (1986)55 também descreveram valores de referência para 

circunferência média do braço e a sua relação com o perímetro cefálico, em crianças 

nascidas entre 25 e 42 semanas de gestação e verificaram um crescimento linear da 

circunferência do braço conforme a idade gestacional e peso ao nascer.  

 

 
1.4.5 Prega cutânea triciptal 

 

 
A medição de dobras cutâneas (DC) é um método rápido e não-invasivo, que 

mostrou boa correlação com o total de massa de gordura corporal em neonatos, que 

também pode ajudar a avaliar o estado nutricional infantil59. 
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A avaliação seriada dessa medida antropométrica promove uma estimativa da 

quantidade e da incorporação de gordura. No período neonatal, utilizam-se as dobras 

bicipital e tricipital, salientando que a presença de edema pode alterar a aferição, 

porém já existem técnicas que minimizam esses erros48. 

Falcão (2000)48 mostrou correlação entre as medidas de dobra e a idade 

gestacional incluindo recém-nascidos pré-termos. Esta técnica se mostrou laboriosa, 

necessitando três aferições e dependente do treino do observador. 

A avaliação de dobras cutâneas promove uma estimativa da quantidade e da 

incorporação de gordura em neonatos, crianças e adolescentes48 e os estudos de 

Wolfe et al. (1990)60 e de Sumners et al. (1990)61 mostraram uma correlação 

significativa com a razão peso para estatura (P/E) ou peso para comprimento (P/C)62.  

Apesar das crianças prematuras terem menor peso e menor comprimento, ao 

atingirem 40 semanas após o último período menstrual do que as nascidas a termo, 

nenhuma diferença na adiposidade total foi observada. Porém, as crianças 

prematuras têm uma distribuição de gordura diferente das crianças nascidas a termo, 

com diminuição da gordura subcutânea e aumento da gordura do tecido intra-

abdominal62. 

 

 

1.4.6 Índices antropométricos 
 

 
Os indicadores mais frequentemente utilizados para avaliação nutricional de 

crianças e preconizados pela OMS são: Peso/Idade (P/I); Estatura/Idade (E/I); 

Peso/Estatura (P/E)50,62. 

O índice P/I indica o crescimento linear bem como o acúmulo de ganho de 

peso alcançado nos períodos pré e pós-natal, tanto em um espaço longo como curto 

de tempo50,63. 

O estudo de relações antropométricas entre peso e estatura (relação 

peso/estatura, IMC e Índice Ponderal de Rohrer) também fornecem informações 

sobre o estado nutricional. O índice de massa corporal (IMC) tornou-se a medida de 

escolha para a determinação das proporções do corpo e para estimar a adiposidade 

durante o crescimento da criança63.  
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No Início dos anos 80, com o aumento da prevalência da obesidade, passou-se 

a utilizar o índice de massa corporal, o IMC, proposto originalmente por Quetelet, no 

século XIX. Ele é calculado pelo peso em quilos, dividido pela altura em metros, 

elevada ao quadrado e dependente da idade64,65.  

Na aplicação do uso do IMC para crianças e adolescentes, há uma 

preocupação sobre os pontos de corte, visto que existe interferência do sexo, da 

idade, e da etnia. Malina e Katzmarzyk (1999)66, analisando os dados de seis estudos 

com crianças e adolescentes, calcularam a sensibilidade e especificidade do IMC no 

diagnóstico do sobrepeso e da obesidade. Verificaram que, ao comparar com PCT, a 

sensibilidade, para sobrepeso e obesidade, era menor que a especificidade, 

concluindo que o IMC pode não ser um bom método para avaliação da obesidade. 

Tanaka et al (2001)67 realizaram um estudo relacionando o peso e o IMC nos 

primeiro mês de vida e aos três anos de vida e demonstraram que as crianças de 

maior peso de nascimento e maior ganho ponderal no primeiro mês apresentaram o 

maior risco de obesidade nos meses subsequentes.  

Brock e Falcão (2008)64, em um estudo retrospectivo, incluindo 2406 recém-

nascidos, adequados para idade gestacional, estabeleceram uma curva que 

estimasse os parâmetros de crescimento para peso e idade. Os resultados 

demonstraram uma correlação direta entre a idade gestacional e o IMC para ambos 

os sexos, em todos os percentis estudados. 

Já a relação perímetros braquial e cefálico informa sobre a proporcionalidade 

do crescimento e tem uma relação linear e direta com a idade gestacional55. Ao 

nascimento, a relação perímetros braquial e cefálico representa a nutrição fetal, 

tendo, portanto, uma relação com a morbidade perinatal, principalmente diante do 

retardo de crescimento intrauterino. Sua avaliação seriada reflete o aporte calórico-

protéico neonatal48. 

A avaliação nutricional no período neonatal reflete o padrão médio de 

crescimento da concepção ao nascimento, servindo de base para futuras avaliações, 

bem como identifica as crianças que estão sob o risco de complicações perinatais 

associadas com crescimento fetal anormal.  

Desde a década de 60, baseada no estudo de Battaglia & Lubchenco68, a 

classificação do estado nutricional das crianças, ao nascer, vem sendo feita através 

do peso e duração da gestação, sendo assim identificadas como pequenas, 

adequadas, ou grandes para a idade gestacional. Trata-se de um critério puramente 
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estatístico, que ignora o potencial individual de crescimento e reflete apenas o total de 

massa corporal para uma dada idade gestacional, não traduzindo como essa massa 

está distribuída na superfície linear63.  

Na verdade, não existe um consenso de qual o melhor método para avaliação 

nutricional do recém-nascido. Sabe-se que o impacto da identificação precoce das 

desordens do crescimento intrauterino só será realmente percebido quando um 

critério adequado for aplicado rotineiramente63. 

Apesar da antropometria no período neonatal ser amplamente discutida por 

pesquisadores, observa-se pouco conhecimento e interesse por parte dos clínicos 

sobre sua importância e interpretação. Pelas limitações dos critérios atualmente 

utilizados, será necessário identificar um indicador, ou indicadores, confiáveis, de fácil 

mensuração e cálculo, para a avaliação pós-natal da qualidade do crescimento 

intrauterino63. 

 

             

1.5 CURVAS DE CRESCIMENTO 
 

 

Em 1967, o Comitê de Feto e Recém-nascido da Academia Americana de 

Pediatria69 reconhece três parâmetros para a classificação do recém-nascido: peso, 

idade gestacional e crescimento intrauterino. A partir daí, as curvas de crescimento se 

tornaram instrumentos indispensáveis e de grande valia em unidades neonatais. 

Inúmeros autores passaram a apresentar curvas de crescimento intrauterino, 

tornando-se clássicas as de Lubchenco e col.68, Gruenwald, Usher e Mac Lean70, 

Babson e Benda71, Williams et al72 e a curva de Alexander73.  

A monitorização do crescimento é uma parte da avaliação médica e nutricional 

de prematuros. Os gráficos de crescimento fornecem a base para esta avaliação, 

proporcionando uma comparação com uma referência que permite visualizar a 

trajetória do crescimento. Alguns gráficos de crescimento intrauterino permitem essa 

comparação para as crianças antes do termo. Um dos gráficos mais utilizados em 

Unidades de Terapia Intensiva Neonatal é o desenvolvido  por Babson71 seguido pelo 

de Lubchenco68.        

Assim, as curvas de crescimento fetal são de grande importância, pois 

colaboram para a melhor compreensão do crescimento pós-natal, servem para a 
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detecção de crianças com deficits de crescimento e também ajudam a desenhar 

futuros estudos de intervenção34,64. 

Nos Estados Unidos, Olsen et al. (2010)74 validaram uma nova curva, gênero-

específico, com mais de 300.000 recém-nascidos entre 22 e 42 semanas em 33 

estados americanos, no período de 1998-2006. Atualmente, um estudo internacional 

multicêntrico vem sendo encaminhado para construção de uma curva de referência 

multiétnica para avaliação do crescimento pós-natal dos prematuros, muito próxima 

às curvas da Organização Mundial de Saúde (2006), e que melhor refletirá o 

crescimento de crianças prematuras no Mundo75. 

. 

 

1.6 JUSTIFICATIVA 
 

 

O crescimento das taxas de nascimentos prematuros vem aumentando no 

mundo, e esse aumento atribui-se principalmente ao nascimento de crianças nascidas 

entre 34 e 36 semanas de gestação, chamadas de “pré-termos tardios”. 

Esses prematuros são fisiológica e metabolicamente imaturos, mas vêm sendo 

tratados como “quase termo”. Alguns estudos já verificaram maiores taxas de 

mortalidade e morbidade desse grupo em relação aos nascidos a termo. 

Atualmente, se dispõe de poucos trabalhos sobre o pré-termo tardio, 

especialmente sobre o seu crescimento e as consequências para a saúde e 

desenvolvimento dessa população.  

Com base nessas considerações e na hipótese de que há associação entre os 

parâmetros de depósito de gordura cutânea (prega tricipital) e do perímetro braquial 

com os índices antropométricos do recém-nascido desde a concepção ao longo dos 

seis primeiros meses de vida e as outras avaliações de seguimento neonatal 

permitirão avaliar com maior precisão o risco nutricional destes recém-nascidos e 

contribuir com novas informações para a assistência multiprofissional neonatal. 
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2 OBJETIVOS 
 

       

2.1 GERAL 
 

 

Analisar o crescimento dos recém-nascidos pré-termos tardio nos seis 

primeiros meses de idade corrigida. 

 

 

2.2 ESPECÍFICOS 
 

 

Em Recém-Nascido Pré - Termo Tardio: 

a) Avaliar ao nascimento, com 40 semanas de idade pós-concepcional aos três e 

seis meses de idade corrigida a distribuição das medidas de peso, 

comprimento, perímetro cefálico, perímetro braquial, prega tricipital e índice de 

massa corporal. 

 

b) Estabelecer a correlação entre a prega cutânea tricipital e do perímetro 

braquial e os índices antropométricos – índice de massa corpórea, razão 

peso/comprimento, razão perímetro braquial./perímetro cefálico nas medidas 

obtidas ao nascer, com 40 semanas de idade pós-concepcional aos 3 e 6 

meses de idade corrigida.  
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3 CASUÍSTICA E MÉTODOS 
 

 

3.1 DELINEAMENTO DO ESTUDO 
 

 

Estudo observacional, analítico, prospectivo de uma coorte realizada no 

período de janeiro de 2013 a abril de 2014 com o propósito de acompanhar 

parâmetros de crescimento de crianças nascidas com idade gestacional entre 34 e 36 

semanas e seis dias nos seis (6) primeiros meses de idade corrigida na cidade de 

Cuiabá – MT. 

 

 

3.2 POPULAÇÃO DE ESTUDO 
 

 

Para este estudo a população estudada foi constituída de RNPT com idade 

gestacional. (IG) entre 34 semanas e 36 semanas e seis dias nascido-internados e 

egressos de quatro hospitais participantes da cidade de Cuiabá no período entre 01 

de janeiro de 2013 e 30 setembro de 2013. A escolha dos hospitais, listados no item 

3.3, deveu-se a existência de Unidade de Tratamento Intensivo Neonatal. (UTIN) e 

representatividade da população estudada. 

 

 

3.2.1 Critérios de inclusão 
 

 

Os critérios de inclusão para a pesquisa foram: 

a) RNPT- com IG entre 34 e 36 semanas e seis dias nascidos e internados nas 

unidades hospitalares do estudo nas primeiras 24horas de 01 de janeiro de 

2013 a 30 de setembro de 2013; 

b) Residência na “Grande Cuiabá”, municípios de Cuiabá e Várzea Grande; 

c) Consentimento da mãe e /ou do pai, ou responsável para participação da 

pesquisa durante seis meses de Idade corrigida.           
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3.2.2 Critérios de exclusão 
 

 

Os critérios de exclusão para a pesquisa foram: 

a) Recém-nascidos que apresentassem condições que alterassem o crescimento 

fetal ou situações que pudessem interferir nas medidas antropométricas: 

evolução clínica desfavorável, malformações congênitas maiores, 

cromossomopatias, hidrocefalia, hidropisia fetal, infecções congênitas, abuso 

do uso de drogas de pela mãe, filhos de mães diabéticas e gemelaridade; 

b) Ocorrência de óbito;  

c) A recusa dos pais ou responsáveis, a qualquer momento do estudo, em 

participar da pesquisa, considerando os princípios éticos do estudo; 

d) O não atendimento ambulatorial ou domiciliar nas datas propostas para as 

coletas após a alta hospitalar; 

e) Crianças cujas mães não residissem nos municípios de Cuiabá e Várzea 

Grande-MT. 

 

 Adotou- se como população de estudo todas as crianças nascidas no período 

de janeiro a setembro de 2013, nos quatro (4) hospitais do estudo, elegíveis à 

participação segundo os critérios de inclusão e exclusão estabelecidos. Foram 

acompanhadas no seguimento 64 crianças até seis meses de idade corrigida.  
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Figura 1 – Fluxograma das crianças do estudo de seguimento 
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3.3 LOCAL DO ESTUDO 
 

 

O estudo foi realizado a partir da detecção dos RNPT tardios em quatro 

hospitais na cidade de Cuiabá-MT: um hospital público – Hospital Universitário Júlio 

Muller (HUJM) da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) com atendimento 

exclusivo ao Sistema Único de Saúde (SUS); um hospital público-privado – Hospital 

Geral Universitário ((HGU) ligado a uma universidade privada com atendimento ao 

SUS; um hospital privado conveniado ao SUS – Hospital Santa Helena e um hospital 

privado – Hospital Infantil e Maternidade Femina de atendimento a usuários de planos 

de saúde e particular. 

As crianças participantes foram avaliadas em sala de parto para as medidas de 

peso e as demais medidas antropométricas nas primeiras 24 horas na UTI Neonatal 

ou no alojamento conjunto ou quarto. As medidas com 40 semanas de idade pós-

concepcional aos três e seis meses de idade corrigida foram aferidas nos 

Ambulatórios de Seguimento de Prematuros do HUJM, HGU, no programa Via Láctea 

do HSH e nos domicílios. 

 

 

3.4 AMOSTRAGEM 
 

      

 Para a determinação do tamanho aproximado da amostra, neste estudo, 

número de crianças, assim como para estimar o valor de p  com um nível de 

confiança 1 , utilizou-se a expressão (1), conforme Espinosa et al. (2012)76. 

 

     
)1()/)(1(

)1(
2

2/ ppzdN

pNp
n








 (1) 

 

 Onde: n = tamanho aproximada da amostra; 

 N tamanho da população, neste caso número de nascimento de crianças na 

cidade de Cuiabá /SINASC/200810; 
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 p proporção populacional considerada, neste estudo atribui-se o valor de 7,6%, 

percentual de nascimentos no mesmo período de crianças com idade gestacional 

entre 32 e 36 semanas e seis dias (SINASC/2010)10; 

d  limite para o erro de estimação, neste estudo foram considerados 5%; 

 nível de significância considerado, neste caso 5%; 

2/Z = valor obtido da tabela de distribuição normal padrão, sendo neste estudo 

1,96 o que é equivalente a 95% de confiança. 

 

 

3.5 COLETA DE DADOS 
 

 

 Os dados foram coletados pela pesquisadora e uma equipe de cinco bolsistas 

treinadas e, registrados em formulário semi-estruturado (Apêndice A). 

Do formulário próprio constam: dados de identificação, condição de nascimento 

da criança, informações para localização do endereço no seguimento, situação 

socioeconômica familiar, dados da dieta e dados antropométricos ao nascer, 40 

semanas, três meses e 6 meses de idade corrigida. 

 

 

3.5.1 Definições e critérios estabelecidos 
 

 

Idade gestacional – IG 
 

 Para o cálculo da idade gestacional. (IG) foram utilizadas: 

a) Informação materna sobre a data da última menstruação (DUM), quando esta 

diferia em no máximo duas semanas da idade gestacional, fornecida pela 

ultrassonografia fetal. (USF), realizada até a 20ª semana da gestação; 

b) USF realizada até 20 semanas de gestação, nos casos em que a DUM não foi 

considerada confiável; 

c) Idade gestacional pós-natal calculada através do Capurro78, quando estes 

diferiram em mais de duas semanas da DUM e/ou da USF. 
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A classificação dos RNs para a idade gestacional  

 

 A classificação quanto à adequação do peso para a idade gestacional. foi feita 

segundo Olsen et al. (2010)74. Foram considerados adequados para a idade 

gestacional. (AIG) os recém-nascidos situados entre os percentis 10 e 90 da curva, 

grandes para a idade gestacional (GIG) aqueles situados acima do percentil 90 e 

pequenos para a idade gestacional (PIG) aqueles situados abaixo do percentil 10. 

 

 Medidas antropométricas e índices antropométricos 

 

 Medidas antropométricas 
 

 As técnicas utilizadas para a avaliação antropométrica foram as recomendadas 

por Gibson78 com os seguintes critérios: 

a) O peso, ao nascer, foi aquele obtido na primeira hora de vida conforme registro 

do hospital de nascimento. Para tanto, as balanças utilizadas foram as do 

próprio hospital aferidas regularmente; 

a) O peso das crianças no seguimento foi aferido com a criança despida através 

de uma balança eletrônica infantil, com capacidade de 15 Kg e com 

aproximação de 5 g;  

b) O comprimento em centímetros, ao nascer, foi aferido utilizando-se 

antropômetro desmontável com escala inextensível, marca Lange, com 

aproximação de 0,1cm. Nas medidas de seguimento, foi utilizado estadiômetro 

(craveira). Com ambas as réguas, foram realizadas as medidas crânio - 

calcanhar com a criança em decúbito dorsal sobre uma superfície rígida, 

tocando o vértice da cabeça no anteparo fixo com a ajuda de um auxiliar 

treinado, para manter os joelhos estendidos, até que a extremidade móvel 

tocasse a planta dos pés. A medida foi realizada em triplicata e foi considerada 

a média aritmética de três (3) aferições; 

c) A medida do perímetro cefálico (PC) em centímetros foi obtida por fita métrica 

inextensível com aproximação de 0,1cm, levando-se em conta o maior 

diâmetro occipitofrontal, sendo considerada a média de três medidas 

consecutivas; 
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d) A medida do perímetro braquial. (PB), em centímetros, efetuada, conforme 

descrita por Jelliffe49, na metade da distância entre o acrômio e o olécrano do 

braço da criança estendido e mão em posição prona, utilizando-se uma fita 

métrica inelástica (com aproximação de 0,1cm); 

e) A medida da prega cutânea tricipital. (PCT), em milímetro foi realizada no dorso 

do braço em extensão à frente do tronco da criança utilizando-se o adipômetro 

da marca Lange, com pressão constante de 10g/mm² e precisão de 0,2 mm. 

        Todas as medidas foram realizadas em triplicata e calculadas as médias 

aritméticas. 

 

  

 Índices antropométricos 
 

           A razão entre Perímetro Braquial e Perímetro Cefálico (PB/PC) e P/C foram 

determinadas pelo cálculo matemático simples entre os dois valores obtidos no 

mesmo momento. 

          O índice de massa corporal (IMC) ou Índice de Quetelet foi obtido pela divisão 

do peso pelo quadrado do comprimento (Kg/m²) e foi avaliado ao nascer segundo a 

curva de Brock e Falcão (2008)64.  

 Para a avaliação das medidas antropométricas e o índice de massa corporal. 

(IMC), no seguimento, às 40 semanas aos três e seis meses de idade corrigida, foi 

utilizada como referência a curva da Organização Mundial de Saúde (OMS, 2006)75.   

          A avaliação da adequação à idade gestacional das medidas do peso, 

comprimento, perímetro cefálico ao nascer, foi realizada segundo as curvas de Oslen 

et al. (2010)74.      

 

 

 Definições  
 

As seguintes definições foram adotadas no estudo: 

a) Idade corrigida (IC): idade cronológica (em semanas) – (40 – idade 

gestacional.).  
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3.5.2 Variáveis de estudo 
 

 

Variáveis dependentes 
 

a) perímetro braquial (PB) e prega cutânea tricipital (PCT); 

           
 
Variáveis independentes  
 

a) índices antropométricos: índice de massa corporal. (IMC), razão 

peso/comprimento, razão perímetro braquial/perímetro cefálico; 

b) antropométricas: peso, comprimento, perímetro cefálico (PC);  

c) socioeconômicas e demográficas: idade da mãe, renda, escolaridade do pai e 

da mãe, situação conjugal. dos pais; e número de pessoas na família; 

d) idade gestacional.- IG; 

e) sexo. 

 

 

3.5.3 Treinamento da equipe de coleta e estudo piloto 
 

 

          Controle de qualidade dos dados 
 

 A equipe de coleta de dados foi constituída de um pesquisador principal. e 

cinco bolsistas que fizeram as transcrições de dados do prontuário, entrevistas e a 

mensuração das crianças. 

 Foi realizado controle de qualidade mensal durante a coleta de dados para 

garantir o cumprimento do protocolo de pesquisa estabelecido, assim como detectar 

erros de procedimento da equipe. Para a padronização dos dados antropométricos foi 

realizado o Cálculo do Erro Técnico de Medição (ETM)79 pela obtenção de parâmetros 

de variação intra e interobservador. As medidas para o controle de qualidade foram 

realizadas em RN do alojamento conjunto e ambulatório. 

Os dados dos questionários foram conferidos semanalmente e as dúvidas eram 

expostas em reuniões quinzenais da equipe, a fim de detectar erros de preenchimento 
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ou falta de informações e fora realizado o controle de qualidade em fases 

subsequentes do estudo, de maneira a minimizar a ocorrência de erros sistemáticos. 

 

 

Estudo Piloto 
 

Para o estudo piloto, três bolsistas foram treinadas pelo pesquisador, no 

alojamento conjunto do HUJM, com o propósito de testar as metodologias de 

mensuração das medidas antropométricas: perímetro cefálico, perímetro braquial. 

(PB) e prega cutânea tricipital. e padronização dos procedimentos. 

No levantamento piloto realizado em três Unidades de Tratamento Intensivo 

Neonatal dos hospitais HUJM, HGU e HSH, foram aferidas 54 crianças prematuras 

com idade gestacional compreendida entre 28 semanas e 36 semanas e seis dias, no 

período de 01 de junho a 30 de outubro de 2012. 

 

      

3.6 PROCESSAMENTO E ANÁLISE ESTATÍSTICA 
 

 

  O Excel foi o programa utilizado para o processamento e elaboração do banco 

de dados e para análises dos dados o programa SPSS versão 20. 

Nas análises dos dados, foram utilizadas estatísticas descritivas: gráficos 

(diagramas de dispersão e box plots) e medidas descritivas (médias desvios-padrão, 

coeficiente de correlação e porcentagem). Também foram utilizadas técnicas 

inferênciais, neste caso, com uso de análises de correlação e regressão linear e não 

linear, de acordo com o comportamento dos dados. 

 

 

3.7 ASPECTOS ÉTICOS 
 

 

Os participantes da pesquisa foram devidamente informados sobre os 

propósitos do estudo e foi solicitado o consentimento dos pais ou responsáveis por 

meio da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice B), 
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após esclarecimento de todos os questionamentos dos responsáveis, conforme 

preconiza a Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde.  

Essa pesquisa não incluiu nenhum procedimento invasivo que oferecesse 

riscos aos participantes. 

           O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 

HUJM sob o número de protocolo 941/CEP/2010 em reunião de 09/02/2011, e com 

ciência do Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina da USP. 
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4 RESULTADOS 
 

                 

No período do estudo 64 RNPT-T, os nascidos vivos preencheram os critérios 

de inclusão nos quatros hospitais estudados. 

Os resultados serão demonstrados sob a forma de tabelas e figuras, 

apresentados em etapas. A primeira etapa será de caracterização sócio-demográfica 

e obstétrica da amostra e, posteriormente, as análises descritivas de correlação, de 

regressão múltipla das variáveis e índices antropométricos nos primeiros seis meses 

de idade corrigida. 

 

 

4.1 ANÁLISES DA AMOSTRA 
 

 

               A Tabela 1 apresenta as variáveis sócio demográficas dos RNPT-T e seus 

pais.  Dos 64 RNPT- T estudados 34 (53,1%) eram do sexo masculino, e 30 (46,9 %) 

do sexo feminino, dos quais 42,2% apresentavam peso ao nascer ≥ 2500g e 57,8 % < 

2500g e 21,9% eram filhos de mães com idade ≤ 19 anos e, 14% de mães com idade 

maior que 35 anos no momento da primeira coleta. Além disso, 87,5% das mães 

viviam em união estável com os pais e 68,8% com renda per capita menor ou igual a 

um salário mínimo. Quanto ao grau de escolaridade das mães e dos pais 37,5% e 

25,5% respectivamente tinham mais de 12 anos de estudo e 12% tinham menos de 8 

anos. 
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Tabela 1 - Distribuição da população estudada, segundo variáveis sócias demográficas do recém-

nascido (RN) e dos pais. Cuiabá-MT, 2013 

Variável Categoria n (%) 

   
Sexo do RN Masculino 34 (53,1) 
 Feminino 30 (46,9) 
   
Peso ao nascer do RN (g) ≥ 2500 27 (42,2) 
 < 2500 37 (57,8) 
   
Idade materna (anos) ≤ 19 14 (21,9) 
 20 - 35 41 (64,1) 
 > 35 9 (14,0) 
   
Escolaridade da mãe (em anos) ≤ 8 12 (18,8) 
 9 - 11 28 (43,7) 
 ≥ 12 24 (37,5) 
   
Escolaridade do pai (em anos) ≤ 8 12 (18,8) 
 9 - 11 32 (50,0) 
 ≥ 12 16 (25,0) 
 Sem informação 4 (6,2) 
   
Renda per capita (em salários mínimos) ≤ 1 44 (68,8) 
 > 1 20 (31,2) 
   
Estado civil da mãe  Solteira 8 (12,5) 
 União estável 56 (87,5) 

 

 

 Na Tabela 2 estão apresentadas as variáveis obstétricas colhidas dos 

prontuários e do questionário semi-estruturado aplicado às mães de todas as crianças 

acompanhadas no estudo. 

            Na população estudada, 63,8% nasceram de parto cesárea e 60,9 % das 

mães eram Primípara. O método para determinação da Idade gestacional na maioria 

da população estudada (92,5%) foi por Capurro e quanto à classificação da IG, 81,3% 

foram classificados como AIG. 
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Tabela 2 – Distribuição da população estudada, segundo variáveis obstétricas. Cuiabá – MT, 2013 

Variável Categoria N (%) 

   
Tipo de parto Vaginal 22 (34,4) 
 Cesárea 42 (63,6) 
   
Método para determinação da Idade 
Gestacional (IG*) 

 
Ultrassonografia 

 
5 (7,8) 

 Capurro 59 (92,5) 
   
Classificação dos RN para IG** PIG 10 (15,6) 
 AIG 52 (81,3) 
 GIG 3 (3,1) 
   
Primípara  Não 25 (39,1) 
 Sim 39 (60,9) 

*IG- Idade Gestacional ** segundo Olsen et al (2010), PIG (pequeno para IG), AIG (adequado para IG), 
GIG (grande para IG). 

 

 

4.2 EVOLUÇÃO DAS VARIÁVEIS ANTROPOMÉTRICAS 
 

 

 Na Tabela 3 são apresentadas as médias e as medianas dos 64 RNPT-T 

acompanhados nos ambulatórios de seguimento ou no domicílio. Ao nascer o peso 

médio encontrado foi de 2343g evoluindo para aos 6 meses de Idade Corrigida. 

 Nas Figuras de 1 a 5 (apêndice) observa-se que todas os parâmetros 

antropométricos, aumentaram às 40 semanas, aos 3 meses e aos 6 meses, após o 

nascimento, em relação ao peso ao nascer, o qual também é notado na Tabela 4 

onde as médias também aumentaram conforme a idade, Ao serem comparados com 

as médias ao nascer  também houve um aumento em média dos parâmetros aos 3 

meses e aos 6 meses ao ser comparado com as médias às 40 semanas. Este 

aumento foi estatisticamente significativo, o qual foi verificado pela análise de 

variância e pelo teste de Tukey, esta análise é resumida na Tabela 4. No entanto, ao 

se comparar o PCT dos 3 meses com os 6 meses não houve diferença 

estatisticamente significante. Na qual as letras minúsculas diferentes indicam 

diferença estatisticamente significantes entres as médias dos períodos, do peso (P) e 

comprimento (C), PC, PB e PCT verificando as diferenças observadas nos gráficos. 

Resumindo houve diferença significativa em todas as comparações, com exceção do 

PCT dos 3 meses ao ser comparado com o PCT aos 6 meses. 
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Tabela 3 - Estatísticas descritivas  dos  parâmetros  antropométricos  e  as relações antropométricas 
dos recém-nascidos  pré- termo tardio durante o seguimento Cuiabá- MT, 2013 

 

Variável* n Média 
Desvio 
padrão 

Mínimo Mediana Máximo 

Ao nascimento 

P (g) 64 2343,80 430,50 1315,00 2422,50 3220,00 

C (cm) 64 44,51 2,70 37,50 45,00 50,00 

P (cm) 64 31,98 1,67 28,00 32,00 35,00 

P B (cm) 64 9,08 1,01 6,50 9,00 11,00 

P C T (mm) 64 3,17 0,76 1,50 3,00 5,00 

PB/PC 64 0,28 0,02 0,23 0,29 0,32 

P/C 64 52,40 7,80 35,07 53,04 70,00 

IMC (Kg/m²) 64 11,76 1,51 8,46 11,60 15,99 

40 semanas Pós-concepcional 

P (g) 64 3288,10 634,90 1730,00 3265,00 4785,00 

C (cm) 64 50,16 3,24 40,00 50,00 56,00 

PC (cm) 64 35,43 1,56 31,00 35,50 40,00 

PB (cm) 64 10,83 1,23 7,50 11,00 13,00 

PCT(mm) 64 5,19 1,36 2,00 5,00 9,00 

PB/PC 64 0,30 0,03 0,24 0,31 0,36 

P/C 64 65,13 9,53 41,69 65,12 88,57 

IMC(Kg/m²) 64 12,95 1,46 9,35 13,02 16,87 

Aos 3 meses de idade corrigida 

P (g) 64 6180,00 806,80 4350,00 6235,00 8110,00 

Comprimento (cm) 64 60,47 2,83 54,50 60,75 70,50 

PC (cm) 64 40,61 1,38 37,50 40,50 44,50 

PB (cm) 64 14,18 1,24 10,50 14,50 16,00 

PCT(mm) 64 7,70 1,51 4,00 7,50 11,00 

PB/PC 64 0,35 0,03 0,26 0,35 0,42 

P/C 64 101,26 10,36 71,31 104,03 119,84 

IMC(Kg/m²) 64 16,86 1,51 11,69 17,10 19,90 

Aos 6 meses de idade corrigida 

Peso (g) 64 7711,00 948,00 5815,00 7745,00 
10035,0

0 

Comprimento (cm) 64 66,59 2,72 59,00 67,00 72,50 

PC (cm) 64 43,29 1,48 39,50 43,25 47,00 

PB (cm) 64 15,31 1,06 12,00 15,50 18,00 

PCT(mm) 64 7,87 1,52 5,00 8,00 11,00 

PB/PC 64 0,35 0,02 0,30 0,36 0,40 

P/C 64 115,57 11,25 91,88 114,32 138,41 

IMC(Kg/m²) 64 17,35 1,46 14,24 17,44 20,40 

P=Peso;C=Comprimento; PC=Perímetro Cefálico; PB=Perímetro braquial; PCT=Prega cutânea 
tricipital; PB/PC=Razão entre os perímetros branquial e cefálico; P/C=Razão entre o peso e 
cumprimento; IMC= Índice de massa corporal. 
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 Nas Figuras de 1 a 5 (apêndice) observa-se que todas os parâmetros 

antropométricos, aumentaram às 40 semanas, aos 3 meses e aos 6 meses, após o 

nascimento, em relação ao peso ao nascer, o qual também é notado na Tabela 4 

onde as médias também aumentaram conforme a idade. Ao serem comparados com 

as médias ao nascer também houve um aumento em média dos parâmetros aos 3 

meses e aos 6 meses ao ser comparado com as médias às 40 semanas. Este 

aumento foi estatisticamente significativo, o qual foi verificado pela análise de 

variância e pelo teste de Tukey, esta análise é resumida na Tabela 4. No entanto, ao 

se comparar o PCT dos 3 meses com os 6 meses não houve diferença 

estatisticamente significante. Na qual as letras minúsculas diferentes indicam 

diferença estatisticamente significantes entres as médias dos períodos, do peso (P) e 

comprimento (C), PC, PB e PCT verificando as diferenças observadas nos gráficos. 

Resumindo houve diferença significativa em todas as comparações, com exceção do 

PCT dos 3 meses ao ser comparado com o PCT aos 6 meses. 

 

 

Tabela 4 - Comparação das médias dos parâmetros antropométricos pelo teste de Tukey nos quatro 

períodos estudados (ao nascer, às 40 semanas, aos 3 meses e aos 6 meses) Cuiabá-MT, 

2013 

Média 
Período 

Ao nascer Às 40 semanas Aos três meses Aos seis meses 

Peso 2343,80 (430,50)a 3288,10 (634,90)b 6179,70 (806,80)c 7710,60 (948,2)d 

Comprimento 44,51 (2,70)a 50,16 (3,24)b 60,47 (2,83)c 66,59 (2,72)d 

PC 31,98 (1,67)a 35,43 (1,56)b 40,61 (1,38)c  43,29 (1,49)d 

PB 9,08 (1,01)a 10,83 (1,23)b 14,18 (1,24)c 15,31 (1,06)d 

PCT 3,17 (0,76)a 5,19 (1,36)b 7,70 (1,51)c 7,87 (1,52)c 

PB/PC 0,2833 (0,02)a 0,3051 (0,03)b 0,3493 (0,03)c 0,3541 (0,02)c 

P/C 52,40 (7,80)a 65,13 (9,53)b 101,96 (10,36)c 115,57 (11,25)d 

IMC (Kg/m²) 11,76 (1,51)a 12,95 (1,46)b 16,86 (1,51)c 17,35 (1,46)c 

Os valores entre parênteses representam os desvio padrão amostral e as letras em minúscula 
diferentes indicam diferenças estatisticamente significantes entre as médias do peso, comprimento, PC, 
PB e PCT, por período, pelo teste de Tukey, considerando um nível de significância de 0,05. 
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Tabela 5 - Coeficiente de correlação entre os parâmetros antropométricos (PCT e PB) e as relações 

antropométricas de 64 recém-nascidos pré- termo tardio. Cuiabá-MT, 2013 

Relações antropométricas Parâmetros antropométricos 

(PB/PC, P/C e IMC) PCT PB 

 r p r p 
 

Ao nascimento 
PB/PC 0,581 < 0,001 0,919 < 0,001 
P/C 0,655 < 0,001 0,822 < 0,001 
IMC (kg/m

2
) 0,545 < 0,001 0,645 < 0,001 

     
Às 40 semanas Pós-concepcional 
PB/PC 0,679 < 0,001 0,938 < 0,001 
P/C 0,582 < 0,001 0,798 < 0,001 
IMC (kg/m

2
) 0,469 < 0,001 0,603 < 0,001 

     
Aos 3 meses de idade corrigida 
PB/PC 0,426 < 0,001 0,925 < 0,001 
P/C 0,387 0,002 0,717 < 0,001 
IMC (kg/m

2
) 0,466 < 0,001 0,609 < 0,001 

     
Aos 6 meses de idade corrigida 
PB/PC 0,294 0,018 0,871 <0.001 
P/C 0,323 0,009* 0,784 <0,001* 
IMC (kg/m

2
) 0,307 0,014* 0,684 <0,001* 

PB/PC = Razão entre os perímetros branquial e cefálico; P/C = Razão entre o peso s cumprimento; 
IMC = Índice de massa corporal; PCT = Prega cutânea tricipital; PB = Perímetro braquial; r = 
coeficiente de correlação de Pearson; p = Significante ao nível de 5%. 

 

 

 Na Tabela 5 estão apresentadas as correlações dos parâmetros 

antropométricos PCT e PB ao nascer, às 40 semanas pós-concepção, aos 3 e 6 

meses de Idade Corrigida em função das relações antropométricas PB/PC, P/C e 

IMC. 

 Observa-se uma significância estatística em todas as correlações. No entanto, 

as correlações do PB com as relações antropométricas foram mais altas. Isto pode 

ser observado graficamente nas Figuras 6 a 23 (apêndice). Destaca - se a correlação 

de PB em função do PB/PC como o melhor coeficiente de correlação para todas as 

idades estudadas (ao nascimento, às 40 semanas pós-concepção aos 3 e 6 meses de 

idade corrigida), seguido da razão peso/comprimento. O IMC foi o que se 

correlacionou mais fracamente.  

 Quanto à correlação do PCT em função das relações antropométricas a 

correlação foi mais fraca para todas as relações do que as correlações do PB, porém, 

significativas estatisticamente. 
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 No caso do PCT a maior correlação observada foi em função de PB/PC 

(r=0,679), às 40 semanas pós-concepção e aos 3 meses todas as relações 

antropométricas se correlacionaram mais fracamente, sendo a melhor correlação em 

função do IMC (r=0,466) e aos 6 meses a maior correlação observada foi PCT em 

função do P/C (r=0,323). 

 Na Tabela 6 é apresentado o modelo final da regressão linear múltipla do PCT 

em função das relações antropométricas PB/PC, P/C e IMC, ao nascer, às 40 

semanas pós-concepção, aos 3 e 6 meses de idade corrigida. 

 Dos índices analisadas, o PB/PC permaneceu no modelo ao nascer, às 40 

semanas e aos três meses, contribuindo significantemente para predizer o depósito 

de gordura subcutânea triciptal explicando 46,07 % às 40 semanas, 33,80 % ao 

nascer e 18,08 % aos 3 meses. 

 A maioria dos estudos dos índices antropométricos como indicador do estado 

nutricional e do crescimento aponta a simples razão P/C como um bom preditor. 

Nesse estudo ele contribui ao nascer, aos 3 meses e 6 meses para explicar o 

depósito de gordura contribuindo com 12,7%, 8,7 e 10,45% respectivamente. 

 O Índice de Massa Corpórea perdeu a significância estatística ao nascer, às 40 

semanas pós - concepção e 6 meses de idade corrigida, explicando apenas 8,7% aos 

3 meses com valor 0,33. 

 Da Tabela 06 pode-se avaliar que ao nascer e aos 3 meses tiveram efeitos de 

duas variáveis estatisticamente significativos ao nível de 5% e que ambas variáveis 

aumentam o PCT. Vale destacar pelo valor estimado dos parâmetros que a variável 

PB/PC, teve um efeito muito maior (33,80%), enquanto a variável P/C somente 

explicou 12,70% ao nascer e aos 3 meses PB/PC explicou 18,08 e o IMC 8,70. 
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Tabela 6 – Regressão linear múltipla dos índices antropométricos (PB/PC, P/C, IMC) e a prega cutânea 
tricipital (PCT) de 64 recém-nascidos pré- termo tardio. Cuiabá-MT, 2013 

Índices β IC (95%) R
2
 p 

     
Ao nascimento 
PB/PC 8,8820 (0,25; 17,52) 33,80 0,044 
P/C 0,0467 (0,02; 0,07) 12,7 < 0,001 
S= 0,5625; R

2
= 46,50% 

 
Às 40 semanas pós-concepcional 
PB/PC 33,4330 (24,25; 42,62) 46,07 < 0,001 
S= 1,0034; R

2
= 46,07% 

 
Aos 3 meses de idade corrigida 
PB/PC 13,2120 (0,37; 26,06) 18,08 0,044 
IMC 0,3390 (0,09; 0,59) 8,70 0,009 
S= 1,0034; R

2
= 26,78% 

     
Aos 6 meses de idade corrigida 
P/C 0,0437 (0,01; 0,08) 10,45 0,009 
S = 1,4503; R²=10,45     

Nota: S é o desvio padrão amostral e R
2
 o coeficiente de determinação 

 

 

 Na Tabela 7 é apresentado o modelo final da regressão linear múltipla do PB 

em função das relações antropométricas PB/PC, P/C e IMC. No qual permaneceram 

no modelo ao nascer, as três variáveis PB/PC, P/C e IMC, com significância 

estatística ao nível de 5% Observa-se que os efeitos das três variáveis PB/PC e P/C 

aumentam o PB e o IMC diminui o PB. Vale destacar pelo valor estimado dos 

parâmetros que a variável PB/PC, tem um efeito muito maior (84,48%), enquanto a 

variável P/C explicou apenas 7,71% e o IMC 2,09%. 

 Às 40 semanas e aos 3 meses permaneceram no modelo as três variáveis 

PB/PC, P/C e IMC, com significância estatística, Destacando-se o PB/PC com efeito 

explicativo de 88,02% 85,56% respectivamente. 

 Aos seis meses de idade corrigida pode-se avaliar que o efeito das duas 

variáveis que explicam o modelo PB/PC e P/C foram estatisticamente significativas ao 

nível de 5% e que ambas aumentam o PB. Vale destacar pelo valor estimado dos 

parâmetros que a variável PB/PC, tem um efeito muito maior (73,81%), enquanto a 

variável P/C explicou apenas 15,96%. 
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Tabela 7 – Regressão linear múltipla dos índices a antropométricos (PB/PC, P/C, IMC) e o perímetro 

braquial (PB) de 64 recém-nascidos pré- termo tardio. Cuiabá-MT, 2013 

Índices β IC (95%) R
2
 p 

     
Ao nascimento 
PB/PC 27,4990 (23,46; 31,54) 84,48% < 0,001 
P/C 0,1027 (0,08; 0,13) 7,71% < 0,001 
IMC - 0,2697 (-0,39; -0,16) 2,09% < 0,001 
S= 0,2482; R

2
= 94,28% 

 
Ás 40 semanas pós-concepcional 
PB/PC 30,2470 (26,20; 34,29) 88,02% < 0,001 
P/C 0,0855 (0,06; 0,11) 4,12% < 0,001 
IMC - 0,3096 (-0,44; -0,18) 2,09% < 0,001 
S= 0,3023; R

2
= 94,23% 

 
Aos 3 meses de idade corrigida 
PB/PC 31,8120 (28,38; 35,25) 85,56% < 0,001 
P/C 0,0546 (0,04; 0,07) 6,64% < 0,001 
IMC -0,1408 (-0,26; -0,02) 0,62% 0,026 
S= 0,3391; R

2
= 92,82% 

     
Aos 6 meses de idade corrigida 
PB/PC 30,7650 (26,03; 35,50) 73,81 < 0,001 
P/C 
S = 0,3457 e R²=89,72 
  

0,0440 (0,04; 0,05) 15,96 < 0,001 

Nota: S é o desvio padrão amostral e R
2
 o coeficiente de determinação 
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5 DISCUSSÃO 
 

 

            Esse estudo avaliou longitudinalmente e prospectivamente o crescimento pós-

natal de 64 RNPT-T durante os seis primeiros meses de idade corrigida através de 

parâmetros e índices antropométricos. Caracteriza-se por ser um estudo de coorte 

realizado pela primeira vez com RNPT-T em Cuiabá-MT e que dispõe de um banco 

de dados com informações sócio-demográficas e de alimentação, além dos dados 

antropométricos a respeito do crescimento de RNPT-T. 

Sua principal limitação foi a dificuldade para acompanhamento, por não 

comparecimento aos programas de seguimento ambulatorial oferecidos. Isto exigiu a 

localização de pacientes e o deslocamento da equipe de antropometristas para 

aferição nos domicílios, muitas vezes de difícil acesso. Contribuiu também para que a 

amostra inicialmente calculada não fosse atingida restringindo-se a uma amostra de 

conveniência. Este problema, comum aos estudos de coorte nos países em 

desenvolvimento, pode se justificar pela baixa renda da população participante e pela 

baixa escolaridade materna. A maioria dos neonatos foi coletada em hospitais com 

atendimento 100% SUS, cuja renda das famílias é menor que um salário mínimo per 

capita (68,8%) e a maioria (43,7%) relatou ter entre 9-11anos de estudos sendo que 

apenas 37,5% tem doze ou mais anos de escola que reflete em muitos dos casos o 

não comparecimento nos programas de seguimento que são oferecidos. 

Houve a preocupação, através de um estudo piloto amplo, de se garantir a 

habilidade dos antropometristas na aferição, principalmente nas incubadoras onde a 

tomada de medidas é difícil e poderia interferir na precisão dos resultados de C, PC, 

PB e PCT. Os resultados mostram uma variabilidade aceitável na precisão das 

medidas das variáveis consideradas obtidas por três antropometristas previamente 

treinados conforme dados obtidos do cálculo do Erro Técnico de Medição79. 

Embora o percentual de crianças do sexo masculino tenha sido ligeiramente 

maior (53,1%), as 64 crianças analisadas não foram agrupadas por sexo. 

           Os resultados apresentados mostram que os pré-termos tardios apresentam no 

primeiro semestre de idade corrigida um crescimento contínuo dos parâmetros 

antropométricos estudados com exceção da prega cutânea tricipital que sofreu 

estabilização no seu incremento a partir do segundo trimestre, também de idade 

corrigida. Mostram também que quando os índices antropométricos são 
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correlacionados com parâmetros de adiposidade (PCT) ou de massa gorda e 

muscular (PB) os índices de correlação obtidos são melhores para estes últimos. 

 A observação do crescimento das crianças da amostra ao longo do período 

estudado sugere ter havido uma recuperação do peso cuja maior velocidade ocorreu 

nos três primeiros meses de idade corrigida (Tabela 3). Isto não difere de outras 

publicações sobre o tema, cujos RNPT alcançam o peso médio ao atingirem a idade 

corrigida de 40 semanas ou poucos meses após, com exceção daquelas crianças 

com retardo de crescimento que podem permanecer com menos peso por um período 

mais longo (Ehrenkranz, 1999)80. 

Xavier et al. (1995)43 acompanhou de forma longitudinal e prospectiva o 

crescimento de  uma coorte de 141 RNPT AIG  dos quais 96 eram RNPT moderado,  

e observaram que após a perda de peso inicial a curva de crescimento ganha uma 

maior inclinação, semelhante as descritas para crescimento em catch-up, próximos 

aos descritos na literatura, alcançando a curva de recém–nascidos a termo, na idade 

de 1 a 5 meses. 

          Os valores médios de peso e comprimento ao nascer da amostra estudada são 

menores que os observados no estudo brasileiro de Santos et al. (2009)81 que avaliou 

pre-termos tardios em uma coorte de Pelotas-RS. Essa diferença poderia ser 

explicada pela inclusão neste estudo de um percentual de crianças PIG (15%), 

diferentemente daquele autor. Quando comparado com outro estudo de percentual 

semelhante de crianças com restrição de crescimento, os valores de peso, estatura e 

perímetro cefálico são semelhantes (Bocca-Tjeertes et al., 2012)82.  

 Se considerarmos a referências de crescimento para a idade de termo, os 

RNPT-T desse estudo (tabela 3) apresentaram uma média de peso ao nascimento de 

3288,10g, concordando com a literatura que indica em média 3300g. Também na 

idade de termo a população em estudo encontra-se dentro dos padrões de referência 

(Weffort e Lopes in Weffort& Lamounier)83. 

A classificação dos recém-nascidos para a idade gestacional desse estudo foi 

realizada pela curva gênero específica de Olsen, 2010, que classificou 81,3% da 

população estudada como AIG. A curva de crescimento intrauterina desenvolvida por 

Olsen et al. (2010)74 eleita nesse estudo para classificação dos recém-nascidos pré-

termo é uma curva validada, baseada numa amostra robusta, contemporânea, e que 

englobou as diversas raças da população dos Estados Unidos. Também, é gênero-

específica e incluiu os três principais parâmetros de avaliação do crescimento em 
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Unidades de Cuidados Intensivos Neonatais (peso, comprimento e circunferência 

craniana) redefinindo a partir de comparação com a curva de Lubchenco68 uma nova 

definição para PIG e GIG para idade gestacional e assim, identificando os riscos a 

curto e em longo prazo. 

Ornelas et al. (2002)44 estudando o crescimento de RNPT PIG,  observaram  

que as curvas desses recém-nascidos em comparação com as dos RNPT AIG e dos 

recém-nascidos a termo encontram-se abaixo do padrão de referência até 40ª 

semanas de idade pós-concepcional, mas, a partir deste ponto apresentavam uma 

inflexão para cima cruzando a curva do percentil 10 (P10) da curva do NCHS84, o que 

indica uma tendência de recuperação do crescimento. 

Bocca-Tjeertes et al. (2011)17, descreveram o crescimento de 1123  recém-

nascidos pré- termo entre 32-36 semanas  através de um estudo longitudinal por 4 

anos e verificaram que em média as crianças nascidas pré-termo moderado eram 

menores e pesavam menos em cada avaliação, durante os primeiros 4 anos de vida 

do que os seus homólogos nascidos a termo e que, também, nasceram PIG exercem 

um papel preditor para a restrição do crescimento na idade de 0 a 4 anos.  Uma 

explicação plausível para esse resultado é que o RNPT moderado nasce no momento 

em que a velocidade de crescimento está no seu ponto mais alto, onde há um ganho 

de peso importante no ambiente intrauterino. Embora, não haja evidência, é provável 

que esses recém- nascidos percam esse pico o que reflete na contenção do 

crescimento nos primeiros anos de vida após a data provável, do parto. 

No presente estudo, também observamos um aumento estatisticamente 

significativo dos parâmetros antropométricos (P, C, PC, PB e PCT), a partir do 

nascimento. Os dados também apontam que o ganho de peso constitui um “catch- 

up”, já que esta variável quase triplicou aos 3 meses de idade corrigida. A exceção se 

deve ao PCT a partir do terceiro mês que apresenta valores comparáveis aos obtidos 

aos 6 meses de idade corrigida. 

O resultado de PB apresentado na tabela 3 está próximo aos encontrados por 

Sasanow et al. (1986)55 para pré-termo de 34 a 36 semanas de , uma vez atingidas as 

40 semanas de idade pós-concepcional. Estão também concordantes para PCT com 

os de Clavero et al. (2000)85 que também não observaram diferença nos valores de 

RNPT AIG do primeiro para o segundo trimestre de vida, mas observaram um 

aumento contínuo nas demais medidas antropométricas analisadas (peso, altura e 

PB).  



57 
 

  Uma revisão sistemática foi conduzida por Johnson et al. (2012)58, cuja 

população de análise  era constituída por crianças nascidas pré-termo na idade de 

termo (37-42 sem) e crianças nascidas a termo tendo como um dos  objetivos saber 

se havia diferença nas medidas de peso, comprimento e no perímetro cefálico. Os 

trabalhos eleitos para a análise mostraram que os RNPT na idade de termo são 

menores por uma média de 3,71cm, mais leves com uma média de 590g e 

apresentavam uma circunferência da cabeça menor por uma média de 1,03 cm. 

Os resultados também apontaram para um aumento regular das relações 

antropométricas estudadas nos quatro momentos avaliados, com estabilização do 

terceiro para o sexto mês de idade corrigida.  Alguns autores estudando o valor 

preditivo desses índices, verificaram uma boa correlação da alteração dos seus 

valores à morbimortalidade perinatal59.  

A razão simples entre PB/PC ambos em centímetro, avalia a proporcionalidade 

corpórea e é um bom indicador do estado proteico-calórico do RN, permitindo 

caracterizá-los quanto à restrição de crescimento4. O aumento dos valores desta 

variável permite avaliar a evolução do status somático proteico durante o crescimento 

infantil. Os resultados estudados mostraram que os valores encontrados são 

semelhantes aos obtidos por Sasanow et al. (1986)55 para pré-termos tardios ao 

nascer. No seguimento deste estudo se observa um incremento significativo até o 

terceiro mês de idade corrigida, sem modificação na mensuração do sexto mês. 

Comportamento semelhante foi observado para o IMC e apenas a relação P/C 

mostrou incremento significativo entre os períodos estudados.  

O IMC tem sido apontado como um ótimo marcador de adiposidade por ter 

uma boa correlação com o peso e pregas cutâneas. É uma medida fácil por se utilizar 

de medidas rotineiras da prática clínica Guo et al. (2002)86 estudaram o IMC como 

preditor de obesidade em adultos e também encontraram correlação positiva em 

adolescentes com valores altos de IMC e risco de sobrepeso e obesidade, e Tanaka et 

al. (2001)67 validaram como bom marcador de adiposidade em crianças. No presente 

estudo, o valor da média de IMC encontrado foi 11,76± 1,51, dentro da faixa dos 

valores encontrados na curva validada por Brock e Falcão (2008)64 para as idades 

gestacionais de 34 a 36 semanas. 

Os achados obtidos das associações significativas entre os índices 

antropométricos e a PCT e o PB ao nascer e ao longo dos seis primeiros meses de 

idade corrigida reforçam a hipótese formulada originalmente. 
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A gordura subcutânea foi avaliada pelo PCT neste estudo. Constitui-se em 

importante fonte de calorias e é mobilizada nas modificações do estado nutricional. 

Portanto identificar o índice que melhor se correlaciona com o PCT passa a ser de 

grande importância para avaliação nutricional. 

A simples razão P/C se correlacionou com a PCT com significância estatística 

em todas as idades aferidas, porem, mais fortemente ao nascimento (r=0,655), 

diminuindo continuamente nas 40 sem, aos três e 6 meses (r=0,323) de idade 

corrigida. Na análise do modelo final da regressão linear múltipla a razão P/C 

contribuiu parcialmente como preditor do depósito de gordura subcutânea tricipital. ao 

nascer (12,7%) e aos 6 meses (10,45%). 

No estudo de Yau e Chang (1992)62, que objetivou avaliar qual o parâmetro 

entre as cinco variáveis analisadas (PB, PB/PC, P/C, IMC e PI) que melhor se 

correlacionaria com a estimativa de reserva de massa gorda em RNPT e a termo ao 

nascer, foi a simples razão P/C que mostrou uma forte correlação com as medidas de 

pregas cutâneas, tanto no recém- nascido pré-termo quanto no termo. 

Os estudos de Braga & Lima (2002)63, com RN termo apenas, concordam com 

os de Yau e Chan62 também entre os quatro índices estudados ao nascimento. Nele 

foi a razão simples entre o peso e o comprimento que demonstrou o melhor 

coeficiente de correlação com a reserva de gordura subcutânea (R=063; P<0,001), 

sendo os outros índices também com correlação estatisticamente significante. Porém 

ao proceder a análise multivariada, estes autores observaram que o IMC e o PI 

perderam a significância estatística, sendo então os índices P/C e PB/PC melhores 

preditores de depósito de gordura subcutânea. 

Nesta pesquisa, os resultados do coeficiente de correlação e da regressão 

linear múltipla para a razão PB/PC apresentados nas tabelas 5 e 6 respectivamente, 

demonstram que PB/PC se correlacionou mais fortemente às 40 semanas (r=0,679 e 

p< 0,001) e o menor coeficiente de correlação foi aos seis meses (r= 0,294 e p=0,018). 

No modelo final da regressão linear múltipla esse índice permaneceu até aos três 

meses de idade corrigida, o que provou ser uma boa alternativa para avaliação 

nutricional no primeiro trimestre pós-natal, já que é um bom indicativo do estado 

calórico-proteico. 

Na população estudada o índice PB/PC tem um efeito muito maior do que o 

P/C ao nascimento, pois explica 33,80% (p <0,05) do depósito de gordura subcutânea 
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enquanto o P/C explica apenas 12,7% (p<0,001). Isto sugere que a aferição do PB 

poderia ser uma medida introduzida no protocolo de avaliação física do RN. 

O IMC como observado na tabela 5 do nascimento aos 6 meses de idade 

corrigida apresenta uma fraca correlação com a prega cutânea tricipital e na análise 

de regressão linear múltipla permaneceu no modelo apenas aos três meses de idade 

corrigida, contribuindo com 8,70% para explicar o depósito de gordura subcutânea 

tricipital nos RNPT-T. 

Cardoso e Falcão (2007)4 conduziram um estudo prospectivo em uma coorte 

de RNPTMBP no período neonatal ao nascimento, 14 dias e aos 28 dias de vida com 

o objetivo de mostrar a importância das relações antropométricas na avaliação 

nutricional dos RNPTMBP no primeiro mês de vida. Na análise de correlação entre os 

três índices utilizados (PB/PC, IP e IMC) e os parâmetros antropométricos observaram 

que aos 28 dias de vida as proporções corpóreas são semelhantes as do nascimento, 

exceto para o IP. Indicaram para aplicação clínica o IMC, por ter sido o que 

apresentou maior correlação com os parâmetros antropométricos avaliados neste 

período. 

Observando os diagramas de dispersões do perímetro braquial contra os três 

índices analisados neste estudo (PB/PC, P/C e IMC) apresentados nas figuras 7 a 29 

(Apêndice E) verificou-se um comportamento linear da variável dependente PB para 

todos os períodos aferidos. Quando se analisa os resultados dos coeficientes de 

correlação na tabela 5, observa-se uma alta correlação do índice PB com a relação 

PB/ PC contribuindo ao nascimento, às 40 semanas pós-concepcional e aos três 

meses com mais de 85% para o coeficiente de determinação, e pequena redução aos 

6 meses para 73,81%. A significante correlação entre a reserva de massa gorda e 

muscular representada pelo PB e esta relação antropométrica sugere que a utilização 

do PB pode melhorar a acurácia da avaliação nutricional do RNPT-T. 

A relação P/C apesar de significante explicou muito pouco o modelo de 

regressão linear múltipla nos quatros períodos, sendo mais forte (15,96%) aos seis 

meses e o IMC não foi um bom preditor de reserva proteico-calórica uma vez que, 

apresentou valores negativos a correlação com o PB no modelo até três meses de 

idade corrigida e se extinguindo aos seis meses de idade corrigida.  
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A mensuração do PB e do cálculo do PB/PC pode adicionar à avaliação 

longitudinal do crescimento a qualidade do ganho de peso, pois sendo simples e por 

ser uma técnica não invasiva é uma medida útil no seguimento do status somático 

proteico. 
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6 CONCLUSÃO  
 

 

Na análise do crescimento dos 64 RNPT-T, do nascimento aos seis meses de 

idade corrigida, concluiu-se que: 

 

a) Os RNPT-T crescem de forma contínua e linear; 

b) Aos seis meses triplicam a média do peso ao nascer; 

c) A maioria foi classificada como AIG ao nascimento; 

d) O PCT e os índices PB/PC e IMC mantiveram as médias na análise de 

comparação de médias do primeiro trimestre para o segundo; 

e) Após análise das correlações e regressão linear múltipla entre os parâmetros 

antropométricos PB e PCT e os índices antropométricos: 

1. Houve significância estatística em todas as correlações, porém o 

PB apresentou os maiores coeficientes para o índice PB/PC em 

todas as aferições; 

2. O IMC foi o que se correlacionou mais fracamente com esses dois 

parâmetros em todas as aferições; 

3. O PB/PC foi o que mais contribuiu para predizer o depósito de 

gordura subcutânea tricipital( PCT) e de massa gorda e muscular 

(PB); 

4. O índice P/C explica em menores proporções, porém é mais fácil 

de ser utilizado na prática clínica, uma vez que utiliza as medidas 

rotineiras (P e C). 
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APÊNDICE A - Questionário para coleta de dados 
 

Questionário para coleta de dados 

 

Projeto: Crescimento de recém-nascidos pré-termos nos primeiros seis meses de 
idade corrigida em Cuiabá-MT 
 
1- Identificação: 
1.1 Dia da coleta: ___/___/____     1.2 Nº prontuário da mãe__________ 
1.3 Nome da mãe: ____________________________________________ 
1.4 Idade da Mãe: __________  1.5 Nº Filhos:______________________  
 
1.6 Endereço:  
Rua:________________________________________________________ 
Bairro: ________________________________  CEP: ________-_______ 
Cidade: ___________________________________ Estado: Mato Grosso  
Ponto de Referência: __________________________________________ 
Telefone: (   )_______-________     Celular Mãe: (   )_______-________ 
Celular Pai: (   )_______-________         
 
 
2- Dados do Nascimento da Criança: 
2.1 Nome da criança:________________________________________ 
2.2 Sexo: _____________ 2.3     Data de nascimento: ____/____/____ 
2.4 Tipo de Parto:___________ 2.5Hospital:_____________________ 
2.6 DUM: ____/____/____       
 
2.7 Idade gestacional: 
DUM: __ __ s __ __d  Ballard: __ __ s __ __d   Capurro: __ __ s __ __d   
 
2.8 Classificação para idade gestacional: 
1.( ) PIG         2.( ) AIG         3.( ) GIG 
 
2.9 Data da Coleta: ___/___/_____ 
 
2.10 Antropometria: 

Medidas 1° 2° 3° Méd. 

2.10.1 Peso:     

2.10.2 Comprimento:     

2.10.3 Perímetro cefálico:     

2.10.4 Perímetro braquial:     

2.10.5 Prega cutânea tricipital:     

2.10.6 IMC_______Kcm/m²     

 
 
3- Antropometria - 40 semanas  
3.1 Data da Coleta: ___/___/_____ 
3.2 Antropometria 
 

Medidas 1° 2° 3° Méd. 

3.2.1Peso:     

3.2.2 Comprimento:     

3.2.3 Perímetro cefálico:     

3.2.4 Perímetro braquial:     

3.2.5 Prega cutânea tricipital:     

3.2.6 IMC_______Kcm/m²     
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4- Antropometria - 3 Meses de Idade Corrigida 
4.1 Data da Coleta: ___/___/_____ 
4.2 Antropometria 
 

Medidas 1° 2° 3° Méd. 

4.2.1 Peso:     

4.2.2 Comprimento:     

4.2.3 Perímetro cefálico:     

4.2.4 Perímetro braquial:     

4.2.5 Prega cutânea tricipital:     

4.2.6 IMC_______Kcm/m²     
 
 
5- Antropometria – 6 Meses de Idade Corrigida 
5.1 Data da Coleta: ___/___/_____ 
5.2 Antropometria 
 

Medidas 1° 2° 3° Méd. 

4.2.1 Peso:     

4.2.2 Comprimento:     

4.2.3 Perímetro cefálico:     

4.2.4 Perímetro braquial:     

4.2.5 Prega cutânea tricipital:     

4.2.6 IMC_______Kcm/m²     
 
 

MEDIDAS 
ANTROPOMÉTRICAS 

AO 
NASCER 

40 
SEMANAS 

3             
MESES 

6      
MESES 

Peso:     

Comprimento:     

Perímetro Cefálico:     

Perímetro Braquial:     

Prega cutânea tricipital:     

IMC:     

 
 
6- Dados referentes à alimentação na internação: 
6.1 Nutrição parenteral total (   )           6.2 Leite humano + fortificante (   )   
6.3 Leite humano + fórmula (   )           6.4 Leite humano exclusivo (   ) 
6.5 Fórmula (   ) 
6.6 Início da dieta ___/___/___ 
6.6.1 Qual a data da dieta plena ___/___/___ 
6.7 Alimentação na alta:  
6.7.1 AME  (   )        6.7.2 AM + fórmula (   )        6.7.3 Fórmula (   ) 
 
7- Dados referentes à situação socioeconômica: 
7.1 Escolaridade da mãe: 
1.(  ) nunca estudou   5.(  ) 2o grau completo 
2.(  ) 1a a 4a série   6.(  ) universitário incompleto 
3.(  ) 5a a 8a série    7.(  ) universitário completo 
4.(  ) 2o grau incompleto 

 
7.2 Escolaridade do pai: 
1.(  ) Nunca estudou   5.(  ) 2° Grau completo 
2.(  ) 1ª a 4ª série   6.(  ) Universitário incompleto  
3.(  ) 5ª a 8ª série   7.(  ) Universitário completo  
4.(  ) 2° Grau incompleto  8.(  ) Não sabe 
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7.3 Renda da família, incluindo salários, aposentadorias, pensões e ajuda de outras pessoas que não 
sejam da sua casa (pai da criança, no caso da mãe ser separada; familiares; amigos; vizinhos)?  
 
7.4 Nº de pessoas que vivem desta renda?   
 
7.5 Estado civil: 
7.5.1 União estável/casada   (   )                7.5.2 Separada/divorciada    (   )  
7.5.3 Viúva  (   )                                         7.5.4 Solteira  (   ) 
 
 
8- Seguimento ambulatorial / Dieta: 

Alimentação/introdução: 

Alimento 1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês 

Leite materno       

Leite vaca integral       

Fórmula       

Farinha       

Suco fruta       

Papa fruta       

Sopa legumes       

Sopa legumes e 
carne 

      

Outros       

 

 

PESQUISADOR:______________________________________________  

 

BOLSISTA:__________________________________________________  
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APÊNDICE B - Termo de consentimento livre e esclarecido 
 

Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

Projeto: CRESCIMENTO DE RECÉM-NASCIDO PRÉ-TERMOS NOS SEIS 

PRIMEIROS MESES DE IDADE CORRIGIDA - CUIABÁ-MT 

Pesquisadores: Profª. MSc. Margareth Corrêa Lima Lopes 

Departamento de Alimentos e Nutrição /FANUT/HUJM/UFMT 

 

Objetivo: Analisar a associação entre as prát icas alimentares no período pós -

natal até seis (6) meses de idade corr igida e o crescimento de recém -

nascidos pré-termo. 

 

Procedimentos: A prematuridade necessita de um acompanhamento muito 

cuidadoso real izado pelo pediatra, enfermeiros,  f isioterapeuta s,  

fonoaudiólogos, nutr ic ionistas e outros prof issionais da saúde. 

Principalmente, se o bebê nasce com baixo peso (<3000g).  

É necessário acompanhar, sistematicamente, o crescimento, ganho de peso, tamanho da 

cabeça e o seu desenvolvimento, desde sua internação na UTI neonatal durante seu 

acompanhamento no ambulatório especial do qual seu filho fará parte. 

O ambulatório de acompanhamento especial é uma iniciativa complementar ao tratamento já 

realizado durante a internação hospitalar. Nenhum procedimento invasivo será realizado. 

Será aplicado um questionário para coleta mais detalhada de dados de identificação, sócio 

demográfico, peso, altura, tamanho da cabeça, práticas alimentares adotados na alta 

hospitalar e após a alta, sintomas e intercorrências apresentadas pelo bebê no período). 

Os benefícios para você e seu filho ou tutelado, enquanto participantes da pesquisa, são: 

receber informações sobre práticas alimentares e o acompanhamento nutricional por 

nutricionista de modo a atender às necessidades do seu filho e garantir um melhor 

crescimento e desenvolvimento. 

O seu filho ou tutelado não realizará nenhum procedimento somente para o estudo. Ele 

também receberá os cuidados da rotina do atendimento do ambulatório, inclusive 

encaminhamentos para outros serviços especializados quando necessários. Solicitamos sua 

colaboração, no sentido de utilizarmos os dados obtidos durante a internação e no 

ambulatório, para fins de estudos científicos. 

Informamos que os dados referentes a sua pessoa serão confidenciais e garantimos o sigilo 

de sua participação durante toda pesquisa, inclusive na divulgação da mesma. Os dados não 
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serão divulgados de forma a possibilitar sua identificação, pois eles serão trabalhados através 

de códigos e agrupados para fins de análise, que deverá ser por grupo e não por criança e 

sua recusa em participar dessa pesquisa, não acarretará nenhum tipo de consequência em 

relação ao atendimento já prestado, ou no atendimento futuro do seu filho ou tutelado. 

Você receberá uma cópia desse termo onde tem o nome, telefone e endereço do 

pesquisador responsável, para que você possa localizá-lo a qualquer tempo. Seu 

nome é Margareth Corrêa Lima Lopes, da Faculdade de Nutrição/Campus da 

UFMT/Cuiabá/MT tel: (65)36158811, (65)36158808/ (65)36158351, celular 

(65)81119957 e e-mail: margarethpclima@ufmt.br. 

 Em caso de dúvida você pode procurar o Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 

Universitário Júlio Müller-UFMT- pelo telefone (65) 3615- 8254, com a Profª. Shirley 

F. Pereira (coordenadora).  

 

Eu,           _________, sexo..., 

RG- nº...... idade, natural de.........., confirmo que fui informado dos objetivos, 

procedimentos, riscos e benefícios desta pesquisa, descritos acima.  

Entendo que terei garantia de confidencialidade e que tenho direito a receber 

informações adicionais sobre o estudo a qualquer momento, mantendo contato com o 

pesquisador principal.  Fui informado ainda, que a minha participação é voluntária e 

que se eu preferir não participar ou deixar  de participar deste estudo em qualquer 

momento isso NÃO me acarretará qualquer tipo de penalidade.  

Compreendo tudo o que me foi explicado sobre o estudo a que se refere este 

documento e, concordo em participar do mesmo, e em caso de divulgação por texto 

escrito, autorizo a publicação. 

 

 

Cuiabá-MT,    de     de  ___. 
 

  
 
Assinatura do responsável:          
 

 

 

Assinatura do Pesquisador Principal: ______      
  

mailto:margarethpclima@ufmt.br
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APÊNDICE C - Quadros com dados de nascimento e antropometria ao nascer, nas 40 
semanas, aos 3 meses e aos 6 meses de idade corrigida. 

 
 

DADOS DE NASCIMENTO 

RN PARTO DN SEXO IG 
IG 

OLSEN 
IMC PESO C PC PB PCT 

RN 1 Normal 01/01/2013 M 34 PIG 10,13 1745 41,5 29 8 3 

RN 2 Normal 17/01/2013 F 34 AIG 10,88 1920 42 29,5 7,5 3 

RN 3 Cesárea 03/02/2013 F 36,1 PIG 10,39 1500 38 28 7 2,5 

RN 4 Cesárea 08/02/2013 M 34 AIG 10,83 1865 41,5 30 7,5 2 

RN 5 Normal 18/02/2013 F 34 PIG 8,46 1600 43,5 29 7 2 

RN 6 Cesárea 24/02/2013 F 34,2 PIG 10,39 1580 39 29 8 2 

RN 7 Normal 26/02/2013 F 34 AIG 11,59 1855 40 29,5 8 2 

RN 8 Normal 11/03/2013 M 36,3 AIG 12,84 2375 43 32 9,5 3,5 

RN 9 Cesárea 11/03/2013 F 36 AIG 13,84 2865 45,5 32,5 10 5 

RN 10 Normal 11/03/2013 F 34 PIG 8,75 1435 40,5 28,5 7 2 

RN 11 Normal 12/03/2013 M 34 AIG 11,68 2210 43,5 31 9,5 3,5 

RN 12 Cesárea 12/03/2013 F 34 AIG 10,06 1860 43 30 8,5 3 

RN 13 Cesárea 14/03/2013 M 34 AIG 10,62 2150 45 32 9 3 

RN 14 Cesárea 15/03/2013 F 34 PIG 9,35 1315 37,5 28,5 6,5 2 

RN 15 Cesárea 20/03/2013 F 35,4 AIG 12,19 2580 46 33,5 10,5 3 

RN 16 Normal 20/03/2013 F 35,3 AIG 11,42 2855 50 35 10,5 4 

RN 17 Cesárea 25/03/2013 F 36,1 AIG 11,48 2430 46 33 9,5 3,5 

RN 18 Cesárea 26/03/2013 M 36,3 AIG 12,04 2385 44,5 32,5 8,5 2,5 

RN 19 Cesárea 30/03/2013 F 36 AIG 12,22 2700 47 31,5 9,5 3,5 

RN 20 Cesárea 04/04/2013 M 35 AIG 11,36 2510 47 33,5 10 3 

RN 21 Cesárea 28/04/2013 M 34 AIG 10,36 1915 43 31 9 2,5 

RN 22 Cesárea 29/04/2013 M 36 AIG 13,36 2705 45 33,5 9,5 3 

RN 23 Cesárea 29/04/2013 F 36 AIG 13,06 2885 47 33,5 10 3 

RN 24 Cesárea 01/05/2013 M 36 AIG 11,84 2615 47 32 9,5 3,5 

RN 25 Cesárea 08/05/2013 M 36 PIG 11,54 2085 42,5 32 9 3 

RN 26 Cesárea 08/05/2013 F 36 AIG 11,34 2195 44 32 8,5 3 

RN 27 Cesárea 11/05/2013 F 34,4 AIG 10,60 1960 43 30,5 9 3 

RN 28 Normal 17/05/2013 M 35 AIG 11,18 2470 47 33 10 3 

RN 29 Cesárea 19/05/2013 F 36 AIG 10,25 2460 49 32,5 10 3 

RN 30 Cesárea 21/05/2013 M 36,2 AIG 13,90 2570 43 33,5 10 3 

RN 31 Cesárea 14/06/2013 M 36 AIG 13,36 2470 43 34 10 3 

RN 32 Cesárea  20/06/2013 M 35 AIG 11,25 1985 42 32 8,5 2 

RN 33 Normal 24/06/2013 M 35,2 AIG 14,02 2715 44 32,5 10 4 

RN 34 Cesárea 01/07/2013 F 34,5 GIG 13,82 2675 44 32 10 4 

RN 35 Cesárea 18/07/2013 F 36 AIG 13,41 3090 48 35 10,5 5 

RN 36 Cesárea 21/07/2013 F 34,6 GIG 12,11 2675 47 32,5 10 3,5 

RN 37 Cesárea 24/07/2013 M 34 AIG 12,41 2625 46 31 9,5 3,5 

RN 38 Normal 29/07/2013 M 34 AIG 10,55 2330 47 32 8,5 3 

RN 39 Normal 30/07/2013 F 35,1 AIG 9,76 2065 46 30,5 9 3 

RN 40 Cesárea 03/08/2013 M 35,2 AIG 11,55 2660 48 34 9 4 

RN 41 Cesárea 09/08/2013 M 36 AIG 11,83 2395 45 33 8,5 3,5 
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DADOS DE NASCIMENTO 

RN PARTO DN SEXO IG 
IG 

OLSEN 
IMC PESO C PC PB PCT 

RN 42 Cesárea 11/08/2013 M 36 AIG 11,00 2430 47 34 9,5 3 

RN 43 Cesárea 13/08/2013 M 36,6 AIG 12,59 2220 42 33 9,5 4 

RN 44 Normal 13/08/2013 F 36,4 PIG 9,68 1960 45 31 8 2,5 

RN 45 Normal 14/08/2013 M 34,2 AIG 11,93 2415 45 30 9 3,5 

RN 46 Normal 22/08/2013 M 36,1 AIG 13,58 2750 45 33 10 4,5 

RN 47 Cesárea  26/08/2013 M 36 AIG 12,17 2250 43 32 9 3,5 

RN 48 Cesárea 26/08/2013 M 35,2 AIG 15,99 2820 42 32 9 3,5 

RN 49 Cesárea  26/08/2013 M 36,5 AIG 13,77 2665 44 34 9 3,5 

RN 50 Normal 27/08/2013 F 36,5 AIG 11,86 2620 47 32 9,5 3,5 

RN 51 Normal 27/08/2013 F 36,1 AIG 12,66 2620 45,5 34 10 4 

RN 52 Cesárea  03/09/2013 M 36 AIG 12,41 2980 49 33,5 10,5 3 

RN 53 Cesárea  03/09/2013 M 35,4 PIG 9,43 1825 44 32 8 2 

RN 54 Normal 04/09/2013 F 36,5 AIG 15,22 3220 46 34 11 4 

RN 55 Cesárea 10/09/2013 F 36 AIG 13,41 2900 46,5 34 10,5 4 

RN 56 Normal 12/09/2013 M 34 PIG 11,60 1765 39 30,5 7,5 1,5 

RN 57 Normal 16/09/2013 M 36 AIG 13,58 2750 45 34 9 3 

RN 58 Normal 24/09/2013 M 36,4 AIG 10,90 2725 50 32,5 10 3 

RN 59 Cesárea 29/09/2013 M 36,5 AIG 12,96 2625 45 33 9,5 3 

RN 60 Cesárea 25/09/2013 F 35 AIG 10,87 2105 44 32 9,5 4 

RN 61 Cesárea 25/09/2013 M 35 AIG 12,50 2645 46 32,5 9 3 

RN 62 Cesárea 18/09/2013 F 34 AIG 11,31 2140 43,5 32 8 4 

RN 63 Normal 01/10/2013 F 36 AIG 10,17 2105 45,5 31,5 8,5 4,5 

RN 64 Cesárea 30/09/2013 F 35,5 AIG 10,81 2190 45 31 8 2 

 

DADOS NAS 40 SEMANAS 

RN SEXO IG IC 40 SEMANAS IMC PESO C PC PB PCT 

RN 1 M 34 14/02/2013 14,92 3510 48,5 35,5 10,5 5,5 

RN 2 F 34 07/03/2013 11,62 2790 49 34 9 4 

RN 3 F 36,1 03/03/2013 10,04 1730 41,5 31 7,5 3 

RN 4 M 34 30/03/2013 12,06 2955 49,5 35,5 9 4 

RN 5 F 34 01/04/2013 13,23 2800 46 34 10 5 

RN 6 F 34,2 05/04/2013 13,75 2200 40 33 9 5 

RN 7 F 34 16/04/2013 9,35 2155 48 33,5 8,5 3 

RN 8 M 36,3 05/04/2013 13,99 3360 49 34 11 5 

RN 9 F 36 08/04/2013 13,63 3075 47,5 34 10,5 6 

RN 10 F 34 27/04/2013 10,96 2270 45,5 32,5 9 5 

RN 11 M 34 30/04/2013 13,53 3730 52,5 37,5 12 7 

RN 12 F 34 24/04/2013 11,72 2645 47,5 35 9,5 4 

RN 13 M 34 26/04/2013 12,49 3000 49 37 10 6,5 

RN 14 F 34 29/04/2013 10,66 1880 42 32 8 3 

RN 15 F 35,4 20/04/2013 12,07 3265 52 35 11,5 5 

RN 16 F 35,3 21/04/2013 12,62 3155 50 36,5 11 5 

RN 17 F 36,1 21/04/2013 15,53 4785 55,5 37,5 12,5 9 

RN 18 M 36,3 20/04/2013 13,72 3500 50,5 37 11 6,5 
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DADOS NAS 40 SEMANAS 

RN SEXO IG IC 40 SEMANAS IMC PESO C PC PB PCT 

RN 19 F 36 27/04/2013 12,43 3425 52,5 35,5 11 6,5 

RN 20 M 35 09/05/2013 13,06 3465 51,5 37 11 4 

RN 21 M 34 16/06/2013 11,53 3240 53 35,5 10,5 5 

RN 22 M 36 27/05/2013 11,92 3100 51 37 10 4,5 

RN 23 F 36 27/05/2013 13,62 4045 54,5 35,5 12 5,5 

RN 24 M 36 29/05/2013 12,61 3345 51,5 34,5 10,5 4 

RN 25 M 36 05/06/2013 11,93 2580 46,5 34,5 9,5 4 

RN 26 F 36 05/06/2013 13,33 3265 49,5 36 11,5 6 

RN 27 F 34,4 20/06/2013 12,43 3425 52,5 34,5 11,5 7 

RN 28 M 35 21/06/2013 13,81 3880 53 37 12 7 

RN 29 F 36 16/06/2013 11,76 2940 50 35 12 5,5 

RN 30 M 36,2 16/06/2013 12,22 2875 48,5 34,5 11 5 

RN 31 M 36 12/07/2013 12,12 2910 49 36 10,5 5 

RN 32 M 35 25/07/2013 14,79 3130 46 35 10 4,5 

RN 33 M 35,2 27/07/2013 12,34 3870 56 37 13 9 

RN 34 F 34,5 10/08/2013 13,15 3420 51 34,5 10,5 4 

RN 35 F 36 15/08/2013 14,08 4105 54 37 13 8 

RN 36 F 34,6 26/08/2013 14,08 4030 53,5 36,5 11,5 6 

RN 37 M 34 04/09/2013 14,50 4465 55,5 35,5 12 7 

RN 38 M 34 11/09/2013 13,29 3525 51,5 38 12,5 5 

RN 39 F 35,1 02/09/2013 13,12 3150 49 34,5 10 4 

RN 40 M 35,2 08/09/2013 14,78 4635 56 40 12,5 6 

RN 41 M 36 05/09/2013 13,55 4025 54,5 38 12 5 

RN 42 M 36 08/09/2013 11,95 3230 52 37,5 11,5 5 

RN 43 M 36,6 03/09/2013 11,33 2450 46,5 35 9,5 4,5 

RN 44 F 36,4 05/09/2013 10,32 2845 52,5 34,5 10,5 5,5 

RN 45 M 34,2 23/09/2013 12,94 3300 50,5 34 10,5 6 

RN 46 M 36,1 17/09/2013 11,49 2930 50,5 35 11 5 

RN 47 M 36 20/09/2013 13,56 3255 49 35,5 11,5 5 

RN 48 M 35,2 26/09/2013 14,84 3785 50,5 35 10 4 

RN 49 M 36,5 17/09/2013 14,28 4010 53 36,5 13 6 

RN 50 F 36,5 19/09/2013 14,20 3550 50 34 11 4,5 

RN 51 F 36,1 23/09/2013 12,78 3195 50 34,5 12 6 

RN 52 M 36 29/09/2013 16,87 4650 52,5 37,5 12 4 

RN 53 M 35,4 03/10/2013 11,00 2430 47 34 9 3 

RN 54 F 36,5 27/09/2013 15,08 3770 50 35,5 11,5 5 

RN 55 F 36 08/10/2013 12,26 3445 53 37 11 4 

RN 56 M 34 31/10/2013 13,67 3555 51 36 11,5 6 

RN 57 M 36 14/10/2013 12,71 3115 49,5 35,5 10 4 

RN 58 M 36,4 18/10/2013 12,28 3515 53,5 34,5 11,5 4 

RN 59 M 36,5 22/10/2013 14,01 3715 51,5 35,5 12 6 

RN 60 F 35 31/10/2013 12,97 3115 49 35,5 10,5 5 

RN 61 M 35 31/10/2013 16,22 4055 50 36 12 7 

RN 62 F 34 30/10/2013 13,90 3405 49,5 37 11,5 6 

RN 63 F 36 29/10/2013 13,33 2945 47 34 11 5,5 

RN 64 F 35,5 30/10/2013 10,50 2520 49 35 9,5 2 
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DADOS NOS 3 MESES DE IDADE CORRIGIDA 

RN SEXO IG IC 3 MESES IMC PESO C PC PB PCT 

RN 1 M 34 14/05/2013 18,68 6950 61 40 15,5 9 

RN 2 F 34 07/07/2013 17,49 6725 62 41,5 15 6 

RN 3 F 36,1 03/06/2013 16,32 8110 70,5 44,5 13,5 7 

RN 4 M 34 30/06/2013 17,10 5555 57 41,5 13 9 

RN 5 F 34 01/07/2013 18,21 5510 55 39 14 11 

RN 6 F 34,2 05/07/2013 15,68 5095 57 38,5 13 7 

RN 7 F 34 16/07/2013 15,40 5005 57 39 13 9 

RN 8 M 36,3 05/07/2013 15,96 5005 56 37,5 13 9 

RN 9 F 36 08/07/2013 15,08 5250 59 40 13 6,5 

RN 10 F 34 27/07/2013 15,91 5170 57 41 10,5 6,5 

RN 11 M 34 30/07/2013 15,68 6625 65 41,5 16 8,5 

RN 12 F 34 24/07/2013 11,69 4350 61 39,5 13,5 9 

RN 13 M 34 26/07/2013 17,79 5480 55,5 42,5 13 8,5 

RN 14 F 34 29/07/2013 14,71 4370 54,5 39,5 11,5 5 

RN 15 F 35,4 20/07/2013 17,58 7200 64 42 16 10 

RN 16 F 35,3 21/07/2013 16,98 6320 61 40,5 13 5,5 

RN 17 F 36,1 21/07/2013 17,68 6470 60,5 40 15,5 9 

RN 18 M 36,3 21/07/2013 15,65 5920 61,5 39,5 13 7 

RN 19 F 36 27/07/2013 17,13 6270 60,5 40 13,5 9 

RN 20 M 35 09/08/2013 17,60 6550 61 42 14,5 6,5 

RN 21 M 34 16/09/2013 16,46 5730 59 40,5 13,5 7 

RN 22 M 36 27/08/2013 17,52 6955 63 42 14 9 

RN 23 F 36 27/08/2013 16,95 6515 62 39,5 14,5 6,5 

RN 24 M 36 29/08/2013 16,82 6890 64 40,5 15 8 

RN 25 M 36 05/09/2013 17,70 6160 59 42 14,5 9 

RN 26 F 36 05/09/2013 15,87 6100 62 42 13,5 7 

RN 27 F 34,4 20/09/2013 15,46 6430 64,5 40 15 10 

RN 28 M 35 21/09/2013 17,09 6890 63,5 42,5 13,5 7,5 

RN 29 F 36 16/09/2013 15,83 5890 61 41 14 8 

RN 30 M 36,2 16/09/2013 15,52 5775 61 40,5 14 7 

RN 31 M 36 12/10/2013 17,62 6030 58,5 39,5 14,5 8,5 

RN 32 M 35 25/10/2013 16,23 5650 59 40,5 14,5 7,5 

RN 33 M 35,2 27/10/2013 17,48 7160 64 40 16 7 

RN 34 F 34,5 10/11/2013 14,39 5180 60 38,5 13,5 5,5 

RN 35 F 36 15/11/2013 18,22 7005 62 42,5 14,5 9 

RN 36 F 34,6 26/11/2013 17,69 6800 62 41,5 15 7 

RN 37 M 34 04/12/2013 18,06 7055 62,5 41 15 8 

RN 38 M 34 11/12/2013 19,04 6970 60,5 43 15,5 9 

RN 39 F 35,1 02/12/2013 17,81 6200 59 39,5 15 9 

RN 40 M 35,2 08/12/2013 18,12 7190 63 44,5 15,5 6 

RN 41 M 36 05/12/2013 16,24 5750 59,5 39,5 13 6 

RN 42 M 36 08/12/2013 16,53 6150 61 41,5 14,5 6 

RN 43 M 36,6 03/12/2013 17,84 5795 57 40,5 12,5 7 

RN 44 F 36,4 05/12/2013 15,09 4990 57,5 39 12,5 6 

RN 45 M 34,2 23/12/2013 19,90 6810 58,5 39 16,5 10 

RN 46 M 36,1 17/12/2013 15,11 5715 61,5 39 13,5 5,5 
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DADOS NOS 3 MESES DE IDADE CORRIGIDA 

RN SEXO IG IC 3 MESES IMC PESO C PC PB PCT 

RN 47 M 36 20/12/2013 19,28 6155 56,5 41,5 15 9 

RN 48 M 35,2 20/12/2013 17,01 6645 62,5 39 14,5 7,5 

RN 49 M 36,5 21/12/2013 17,90 6660 61 41 14,5 9 

RN 50 F 36,5 19/12/2013 17,10 6895 63,5 40,5 14,5 9 

RN 51 F 36,1 23/12/2013 14,94 5380 60 38 12,5 7 

RN 52 M 36 29/12/2013 18,58 7730 64,5 41 15 7 

RN 53 M 35,4 03/01/2014 14,38 5175 60 41 15 5 

RN 54 F 36,5 27/12/2013 16,72 5820 59 40 14,5 7 

RN 55 F 36 08/01/2014 17,21 6615 62 42,5 14,5 7 

RN 56 M 34 31/01/2014 18,16 6320 59 40,5 15 7 

RN 57 M 36 14/01/2014 17,88 6985 62,5 41 16 7 

RN 58 M 36,4 18/01/2014 15,80 6075 62 39,5 13,5 7,5 

RN 59 M 36,5 22/01/2014 17,53 6415 60,5 41 14 7,5 

RN 60 F 35 31/01/2014 19,02 6960 60,5 41,5 16 10,5 

RN 61 M 35 31/01/2014 17,22 6620 62 40,5 14 10,5 

RN 62 F 34 30/01/2014 19,21 7030 60,5 41 16,5 8 

RN 63 F 36 29/01/2014 18,70 5865 56 40 15 9,5 

RN 64 F 35,5 30/01/2014 13,43 4440 57,5 40,5 11,5 4 

 

DADOS NOS 6 MESES DE IDADE CORRIGIDA 

RN SEXO IG IC 6 MESES IMC PESO C PC PB PCT 

RN 1 M 34 14/08/2013 16,49 7850 69 42 15,5 7 

RN 2 F 34 07/09/2013 19,58 8400 65,5 43,5 16 8 

RN 3 F 36,1 03/09/2013 16,20 6635 64 42 15 9 

RN 4 M 34 30/09/2013 14,81 6650 67 42 15 7 

RN 5 F 34 01/10/2013 18,24 6675 60,5 42 15 10 

RN 6 F 34,2 05/10/2013 14,24 6780 69 40,5 15 8 

RN 7 F 34 16/10/2013 18,15 6975 62 42 15,5 7 

RN 8 M 36,3 05/10/2013 16,70 5815 59 39,5 14 9 

RN 9 F 36 08/10/2013 17,20 6720 62,5 41,5 14,5 7 

RN 10 F 34 27/10/2013 14,36 5880 64 40,5 12 8 

RN 11 M 34 30/10/2013 15,88 8005 71 43,5 16 9,5 

RN 12 F 34 24/10/2013 15,00 6635 66,5 42 14,5 7 

RN 13 M 34 26/10/2013 16,36 6595 63,5 45 14 10 

RN 14 F 34 29/10/2013 16,73 6225 61 41,5 14 5 

RN 15 F 35,4 21/10/2013 18,28 8955 70 44,5 16,5 10,5 

RN 16 F 35,3 20/10/2013 18,06 7985 66,5 44 14,5 6 

RN 17 F 36,1 21/10/2013 17,37 7680 66,5 43,5 15,5 9,5 

RN 18 M 36,3 21/10/2013 15,54 6870 66,5 43 14 7 

RN 19 F 36 27/10/2013 16,81 7775 68 42 14,5 5 

RN 20 M 35 09/11/2013 16,93 7715 67,5 44 15 8 

RN 21 M 34 16/12/2013 15,67 7035 67 43 14 9,5 

RN 22 M 36 27/11/2013 19,07 9080 69 46 18 8,5 

RN 23 F 36 27/11/2013 18,00 8325 68 43,5 16 7 

RN 24 M 36 29/11/2013 19,71 9115 68 43,5 16,5 8 
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DADOS NOS 6 MESES DE IDADE CORRIGIDA 

RN SEXO IG IC 6 MESES IMC PESO C PC PB PCT 

RN 25 M 36 05/12/2013 18,60 7860 65 44,5 16 8 

RN 26 F 36 05/12/2013 15,54 6770 66 44 15 7 

RN 27 F 34,4 20/12/2013 17,99 8565 69 41,5 16 11 

RN 28 M 35 21/12/2013 17,48 8810 71 45,5 15 8 

RN 29 F 36 16/12/2013 18,63 8615 68 45 17,5 10,5 

RN 30 M 36,2 16/12/2013 16,14 7245 67 43 15,5 8 

RN 31 M 36 12/01/2014 18,47 8540 68 44 16,5 9,5 

RN 32 M 35 25/01/2014 16,35 7015 65,5 44 15 7 

RN 33 M 35,2 27/01/2014 18,07 8730 69,5 42,5 15,5 10,5 

RN 34 F 34,5 10/02/2014 16,44 6735 64 41 14,5 6 

RN 35 F 36 15/02/2014 19,01 8790 68 44,5 17 8 

RN 36 F 34,6 26/02/2014 17,41 8290 69 44 15 8 

RN 37 M 34 04/03/2014 18,43 8650 68,5 43 16 9 

RN 38 M 34 11/03/2014 18,34 8235 67 45 15 7 

RN 39 F 35,1 02/03/2014 17,38 7685 66,5 42,5 16,5 7 

RN 40 M 35,2 08/03/2014 18,22 8930 70 47 15,5 9 

RN 41 M 36 05/03/2014 16,73 7510 67 44 14 7,5 

RN 42 M 36 08/03/2014 17,74 7965 67 46 15 8 

RN 43 M 36,6 03/03/2014 17,31 7090 64 43,5 14 9 

RN 44 F 36,4 05/03/2014 16,00 6450 63,5 42 14 5 

RN 45 M 34,2 23/03/2014 19,28 8655 67 43 16 8 

RN 46 M 36,1 17/03/2014 16,07 7875 70 42,5 15,5 8 

RN 47 M 36 20/03/2014 19,27 7895 64 44,5 16 8,5 

RN 48 M 35,2 20/03/2014 18,07 8355 68 41,5 15,5 10 

RN 49 M 36,5 21/03/2014 18,50 8060 66 44 15,5 8 

RN 50 F 36,5 19/03/2014 17,66 9155 72 44 16 8 

RN 51 F 36,1 23/03/2014 15,72 6950 66,5 42 14 7,5 

RN 52 M 36 29/03/2014 19,09 10.035 72,5 45,5 17 7 

RN 53 M 35,4 03/04/2014 15,05 6360 65 43 14,5 7 

RN 54 F 36,5 27/03/2014 17,66 6900 62,5 43 14,5 5 

RN 55 F 36 08/04/2014 18,96 8640 67,5 45 16 7 

RN 56 M 34 31/04/2014 16,16 7255 67 43 14 5,5 

RN 57 M 36 14/04/2014 19,71 9115 68 46,5 16,5 6,5 

RN 58 M 36,4 18/04/2014 15,00 7140 69 42 15,5 6 

RN 59 M 36,5 22/04/2014 16,36 7235 66,5 43 15,5 6 

RN 60 F 35 30/04/2014 20,40 8750 65,5 43,5 16 10,5 

RN 61 M 35 30/04/2014 17,56 7650 66 43 16 6 

RN 62 F 34 30/04/2014 19,71 8585 66 44 17,5 9 

RN 63 F 36 29/04/2014 18,07 7060 62,5 43 15,5 10 

RN 64 F 35,5 30/04/2014 16,46 6955 65 43,5 14 6,5 
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APÊNDICE D - Figuras 2 a 6 - Comparação das medidas antropométricas nos 4 
períodos de aferição 
 

     

        

 

 

      

 

 

 

 

  

Figura 2 - Comparação do peso por período 

dos 64 bebes ao nascer, com após de 40 

semanas, aos 3 meses e aos 6 meses após 

de nascer, Cuiabá MT, 2014 

Figura 3 - Comparação do comprimento por 

período dos 64 bebes ao nascer, com após de 

40 semanas, aos 3 meses e aos 6 meses após 

de nascer, Cuiabá MT, 2014 

Figura 5 - Comparação do PB por período dos 

64 bebes ao nascer, com após de 40 semanas, 

aos 3 meses e aos 6 meses após de nascer, 

Cuiabá MT, 2014 

 

Figura 4 - Comparação do PC por período 

dos 64 bebes ao nascer, com após de 40 

semanas, aos 3 meses e aos 6 meses após 

de nascer, Cuiabá MT, 2014 

 

Figura 6 Comparação do PCT por período 

dos 64 bebes ao nascer, com após de 40 

semanas, aos 3 meses e aos 6 meses após 

de nascer, Cuiabá MT, 2014 
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APÊNDICE E - Figuras 7 a 30 - Diagramas de dispersão dos parâmetros 

antropométricos nos quatro períodos de aferição 

 

             

 

 

 

             

 

 

 

             

 

 

 

Figura 7 - Diagrama de dispersão do 

parâmetro antropométrico PCT contra PB/PC, 

ao nascer 

Figura 8 - Diagrama de dispersão do 

parâmetro antropométrico PB contra PB/PC, 

ao nascer 

 

Figura 9 - Diagrama de dispersão do 

parâmetro antropométrico PCT contra P/C, ao 

nascer 

 

Figura 10 - Diagrama de dispersão do 

parâmetro antropométrico PB contra P/C, ao 

nascer 

 

Figura 11 - Diagrama de dispersão do 

parâmetro antropométrico PCT contra IMC, ao 

nascer 

 

Figura 12 - Diagrama de dispersão do 

parâmetro antropométrico PB contra IMC, ao 

nascer 

nascer. 
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Figura 13 - Diagrama de dispersão do 

parâmetro antropométrico PCT contra PB/PC, 

às 40 semanas 

nascer. 

 

Figura 14 - Diagrama de dispersão do 

parâmetro antropométrico PB contra PB/PC, 

às 40 semanas 

nascer. 

nascer. 

 

Figura 15 - Diagrama de dispersão do 

parâmetro antropométrico PCT contra P/C, às 

40 semanas 

nascer. 

 

Figura 16 - Diagrama de dispersão do 

parâmetro antropométrico PB contra P/C, às 

40 semanas 

nascer. 

nascer. 

 

Figura 17 - Diagrama de dispersão do 

parâmetro antropométrico PCT contra IMC, às 

40 semanas 

nascer. 

 

Figura 18 - Diagrama de dispersão do 

parâmetro antropométrico PB contra IMC, às 

40 semanas 

nascer. 

nascer. 
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Figura 19 - Diagrama de dispersão do 

parâmetro antropométrico PCT contra PB/PC, 

aos três meses 

nascer. 

 

Figura 20 - Diagrama de dispersão do 

parâmetro antropométrico PB contra PB/PC, 

aos três meses 

nascer. 

nascer. 

 

Figura 21 - Diagrama de dispersão do 

parâmetro antropométrico PCT contra P/C, 

aos três meses 

nascer. 

 

Figura 22 - Diagrama de dispersão do 

parâmetro antropométrico PB contra P/C, aos 

três meses 

nascer. 

nascer. 

 

Figura 23 - Diagrama de dispersão do 

parâmetro antropométrico PCT contra IMC, 

aos três meses 

nascer. 

 

Figura 24 - Diagrama de dispersão do 

parâmetro antropométrico PB contra IMC, aos 

três meses 

nascer. 

nascer. 
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Figura 25 - Diagrama de dispersão do 

parâmetro antropométrico PCT contra PB/PC, 

aos seis meses 

nascer. 

 

Figura 26 - Diagrama de dispersão do 

parâmetro antropométrico PB contra PB/PC, 

aos seis meses 

nascer. 

nascer. 

 

Figura 27 - Diagrama de dispersão do 

parâmetro antropométrico PCT contra P/C, 

aos seis meses 

nascer. 

 

Figura 28 - Diagrama de dispersão do 

parâmetro antropométrico PB contra P/C, aos 

seis meses 

nascer. 

nascer. 

 

Figura 29 - Diagrama de dispersão do 

parâmetro antropométrico PCT contra IMC, 

aos seis meses 

nascer. 

 

Figura 30 - Diagrama de dispersão do 

parâmetro antropométrico PB contra IMC, aos 

seis meses 

nascer. 

nascer. 
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APÊNDICE F – Quadro de dados socioeconômicos da população de estudo 
 

DADOS SOCIOECONÔMICOS 

Mãe 
Idade  

Materna 
Primípara Educação 

 Materna 
Educação 
 Paterna 

Renda Per 
Capita 

Estado 
Civil 

1 1 S 2 1 1 2 

2 1 S 2 2 1 2 

3 2 S 1 1 1 2 

4 2 N 2 2 1 2 

5 2 N 1 1 1 2 

6 2 S 1 2 1 2 

7 1 S 1 1 1 2 

8 2 N 2 1 1 2 

9 3 N 3 3 1 2 

10 2 S 2 2 1 2 

11 1 S 1 NDA 1 1 

12 2 S 1 1 1 2 

13 3 S 1 2 1 2 

14 1 S 2 2 2 2 

15 2 N 3 3 2 2 

16 2 N 3 3 1 2 

17 2 S 3 3 2 2 

18 2 S 3 3 1 1 

19 3 N 3 3 2 2 

20 1 S 2 2 2 2 

21 2 S 2 2 1 2 

22 2 S 3 3 2 2 

23 1 S 2 2 2 2 

24 2 N 2 2 1 2 

25 1 S 2 2 1 2 

26 1 S 2 2 1 2 

27 2 S 3 3 2 2 

28 1 S 3 2 1 1 

29 3 S 3 3 2 2 

30 2 S 2 2 2 2 

31 2 N 3 2 2 2 

32 2 N 2 2 1 2 

33 1 S 1 1 1 2 

34 2 N 3 3 2 2 

35 3 N 3 2 1 2 

36 2 S 2 3 2 2 

37 2 N 2 1 1 2 

38 2 S 3 3 2 2 
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DADOS SOCIOECONÔMICOS 

Mãe 
Idade  

Materna 
Primípara Educação 

 Materna 
Educação 
 Paterna 

Renda Per 
Capita 

Estado 
Civil 

39 1 S 2 2 1 2 

40 3 N 3 3 2 2 

41 2 S 2 2 1 2 

42 3 N 3 3 2 2 

43 3 N 2 1 1 2 

44 2 N 1 NDA 1 1 

45 2 S 3 2 1 1 

46 2 S 3 2 1 2 

47 2 N 3 3 1 2 

48 2 N 1 NDA 1 2 

49 2 N 2 2 1 2 

50 2 S 3 2 1 2 

51 2 S 2 2 1 2 

52 1 S 1 2 1 2 

53 3 N 3 1 2 2 

54 2 S 2 2 1 2 

55 2 N 2 2 2 2 

56 2 S 3 2 1 2 

57 2 N 2 1 1 1 

58 2 N 2 2 1 1 

59 1 S 1 2 1 2 

60 2 S 2 2 2 2 

61 2 N 2 NDA 1 1 

62 2 S 3 1 1 2 

63 2 S 2 2 1 2 

64 2 S 3 3 2 2 

 
 
LEGENDA VARIÁVEIS SOCIOECONÔMICAS  

 

 
 Idade materna 

(1) < ou = 19 anos   
(2) 20 – 35 anos    
(3) > 35 anos 

 
 Primípara 

( 1 ) sim   
( 2 ) não 

 
 Nível de educação materna 

(1)< = 8 anos    
(2) 9 – 11 anos    
(3)= ou > 12 anos  

 

 
 Nível de educação paterna 

(1) < = 8 anos   
(2) 9 – 11 anos   = ou > 12 anos  
(3) NDA – Nenhuma das Alternativas/ 

Não sabe 
 

 Renda per capita 
(1) < = 1 Salário mínimo   
(2) > 1 salário mínimo 
 

 Estado civil 
(1) Solteira      

(2) União estável 
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APÊNDICE G – Artigo 
 

 

INTRODUÇÃO 
  

 

O nascimento pré-termo (<37 semanas de gestação) inclui todos os 

prematuros extremos (<32-0/7 semanas), moderadamente prematuro (32-0/7 a 33-6/7 

semanas) e tardio e os  nascimentos pré-termos tardios (34-0/7 a 36-6/7semanas)1. A 

frequência de partos de pré-termo vem aumentando no mundo2  e entre os bebês 

prematuros é o subgrupo que mais cresce, sendo responsável por 74% de todos os 

prematuros e por 8% de todos os nascimentos 
3,4. 

Recém-nascidos prematuros tardios (RNPT-T) têm taxas significativamente 

mais elevadas de morbidade e mortalidade em relação aos nascidos a termo (37-42 

semanas), além de maiores riscos para complicações graves de saúde. A taxa de 

mortalidade de RNPT-T é 3 vezes maior do que para as  crianças a termo (7,7 vs 2,5 

por 1000 nascidos-vivos)3,5. 

Parâmetros antropométricos são os métodos mais úteis para avaliar o 

crescimento do recém-nascido (RN)7. Eles são importantes para avaliação do 

crescimento intrauterino e para definição de uma linha de base para o 

acompanhamento nutricional de bebês. Um único parâmetro antropométrico, como a 

medida de peso simples, não pode avaliar o estado nutricional do RN7. A combinação 

de dois indicadores antropométricos tem sido mais apropriado para avaliar 

composição corporal e sua proporção6-8. 

      Na prática diária neonatal, as principais medidas antropométricas utilizadas 

são o peso (P), o comprimento (C) e o perímetro cefálico (PC). As outras medidas, 

como, a prega tricipital (PCT), a circunferência braquial (PB) e o cálculo da massa 

muscular do braço são reservadas para fins específicos9. 

 Os índices antropométricos são parte da avaliação da antropometria e fazem a 

medição da composição global do corpo humano através das variações das relações 

físicas, em diferentes idades e distintos graus de nutrição, sendo fáceis de realizar e 

sensíveis para avaliar pacientes com desnutrição10. Os índices mais frequentemente 

utilizados para avaliação nutricional de crianças e preconizados pela OMS  são : 

Peso/Idade (P/I); Estatura/Idade (E/I); Peso/Comprimento (P/C).11. 
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O estudo de relações antropométricas entre peso e comprimento (relação P/C, 

Índice de Massa Corporal e Índice Ponderal de Rohrer) também fornecem 

informações sobre o estado nutricional. O índice de massa corporal (IMC) tornou-se a 

medida de escolha para a determinação das proporções do corpo e para estimar a 

adiposidade durante o crescimento da criança12. Já a relação perímetros braquial e 

cefálico (PB/PC) informa sobre a proporcionalidade do crescimento e tem uma 

relação linear e direta com a idade gestacionall13. Ao nascimento, a relação 

perímetros braquial e cefálico representa a nutrição fetal, estando relacionada à 

morbidade perinatal, principalmente diante do retardo de crescimento intrauterino. 

Sua avaliação seriada reflete o aporte calórico-protéico neonatal9. 

A avaliação nutricional no período neonatal reflete o padrão médio de 

crescimento da concepção ao nascimento, servindo de base para futuras avaliações, 

bem como identifica aquelas crianças que estão sob-risco de complicações perinatais 

associadas com crescimento fetal anormal.  

            Apesar da antropometria no período neonatal ser amplamente discutida por 

pesquisadores, há pouco conhecimento e interesse por parte dos clínicos sobre sua 

importância e interpretação. Pelas limitações dos critérios atualmente utilizados, faz-

se necessário identificar um indicador ou indicadores, confiáveis, de fácil mensuração 

e cálculo, para a avaliação pós-natal da qualidade do crescimento intrauterino14. 

Este estudo tem como objetivo analisar o crescimento de  recém- nascidos pré-

termos tardio nos seis primeiros meses de idade corrigida e tem como hipótese saber 

se há associação entre os índices antropométricos ( P/C, PB/PC e IMC) do recém-

nascido pré- termo tardio e a estimativa de depósito de gordura subcutânea (PCT) e o 

PB ao nascer e ao longo dos seis primeiros meses de vida de idade corrigida. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 
 

 

Estudo observacional, analítico, prospectivo de uma coorte de crianças 

nascidas com idade gestacional entre 34 e 36 semanas e seis dias e acompanhadas 

nos seis (6) primeiros meses de idade corrigida egressos de quatro hospitais com UTI 

Neonatal da cidade de Cuiabá-MT e residentes nesta cidade ou no município anexo 

de Várzea Grande. 
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Foram excluídos aqueles que apresentassem condições que alterassem o 

crescimento fetal ou situações que pudessem interferir nas medidas antropométricas: 

evolução clínica desfavorável, malformações congênitas maiores, cromossomopatias, 

hidrocefalia, hidropisia fetal, infecções congênitas, uso de drogas pela mãe, filhos de 

mães diabéticas e gemelaridade. Adotou- se como população de estudo todas as 

crianças nascidas no período de janeiro a setembro de 2013 tendo sido 

acompanhados em uma amostra de conveniência 64 crianças até seis meses de 

idade corrigida 

As crianças participantes foram avaliadas em sala de parto para as medidas de 

peso e as demais medidas antropométricas nas primeiras 24 horas na UTI Neonatal 

ou no alojamento conjunto ou quarto. As medidas com 40 semanas de idade pós-

concepcional, aos três e seis meses de idade corrigida foram aferidas nos 

Ambulatórios de Seguimento de Prematuros dos hospitais participantes existentes e 

nos domicílios. 

 Os dados foram coletados pela pesquisadora e uma equipe de cinco bolsistas 

treinadas e, registrados em questionário semi-estruturado próprio. Do questionário  

constavam dados de identificação, condição de nascimento da criança, informações 

para localização do endereço no seguimento, situação socioeconômica familiar, 

dados da dieta e dados antropométricos ao nascer, 40 semanas, três meses e 6 

meses de idade corrigida. 

 A idade gestacional foi avaliada pela data da última menstruação materna e/ou 

Ultrassom gestacional até 20 semanas de gestação, confirmados pelo Capurro15. Em 

caso de divergência de mais de 2 semanas em relação a estimativa pelo exame da 

criança, era considerado o método pediátrico. 

A classificação dos RNs para a idade gestacional foi feita segundo Olsen et al. 

(2010)16. Foram considerados adequados para a idade gestacional (AIG) os recém-

nascidos situados entre os percentis 10 e 90 da curva, grandes para a idade 

gestacional (GIG) aqueles situados acima do percentil 90 e pequenos para a idade 

gestacional (PIG) aqueles situados abaixo do percentil 10. 

 As técnicas utilizadas para a avaliação antropométrica foram as recomendadas 

por Gibson17 com os seguintes critérios: 

 - O peso ao nascer foi aquele obtido na primeira hora de vida conforme registro 

do hospital de nascimento. Para tanto, as balanças utilizadas foram as do próprio 

hospital aferidas regularmente. O peso das crianças no seguimento foi aferido com a 
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criança despida através de uma balança eletrônica infantil, com capacidade de 15 Kg 

e com aproximação de 5 g;  

 - O comprimento, em centímetros, ao nascer foi aferido utilizando-se 

antropômetro desmontável com escala inextensível, marca Lange, com aproximação 

de 0,1cm. Nas medidas de seguimento, foi utilizado estadiômetro (craveira). Com 

ambas as réguas, foram realizadas as medidas crânio - calcanhar com a criança em 

decúbito dorsal sobre uma superfície rígida, tocando o vértice da cabeça no anteparo 

fixo com a ajuda de um auxiliar treinado, para manter os joelhos estendidos, até que a 

extremidade móvel tocasse a planta dos pés. A medida do perímetro cefálico (PC) em 

centímetros foi obtida por fita métrica inextensível com aproximação de 0,1cm, 

levando-se em conta o maior diâmetro occipito-frontal;  

  - A medida do PB, em centímetros, foi efetuada conforme descrita por Jelliffe, 

na metade da distância entre o acrômio e o olecrano, com o braço da criança 

estendido e a mão em posição prona, utilizando-se uma fita métrica inelástica (com 

aproximação de 0,1cm); 

 - A medida da PCT, em milímetros, foi realizada no dorso do braço em 

extensão à frente do tronco da criança utilizando-se o adipômetro da marca Lange, 

com pressão constante de 10g/mm² e precisão de 0,2 mm. 

 Todas as medidas foram realizadas em triplicata e calculadas as médias 

aritméticas. 

 As razões entre PB/PC e P/C foram determinadas pelo cálculo matemático 

simples entre os dois valores obtidos no mesmo momento. 

 O IMC foi obtido pela divisão do peso pelo quadrado do comprimento (Kg/m²) e 

foi avaliado ao nascer segundo a curva de Brock e Falcão (2008)12.  

 

Variáveis dependentes 

           - Relações antropométricos: IMC, PB/PC, e P/C. 

 

          Variáveis Independentes  

- Parâmetros antropométricas: peso, comprimento, PC, PB e PCT. 

 

Foi realizado controle de qualidade mensal durante a coleta de dados para 

garantir o cumprimento do protocolo de pesquisa estabelecido, assim como detectar 

erros de procedimento da equipe. Para a padronização dos dados antropométricos foi 
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realizado o Cálculo do Erro Técnico de Medição (ETM) pela obtenção de parâmetros 

de variação intra e interobservador18. As medidas para o controle de qualidade foram 

realizadas em RNs do alojamento conjunto e crianças tendidas em ambulatórios. 

Os dados dos questionários foram conferidos semanalmente e as dúvidas eram 

colocadas em reuniões quinzenais da equipe a fim de detectar erros de 

preenchimento ou falta de informações e realizado o controle de qualidade em fases 

subsequentes do estudo, de maneira a minimizar a ocorrência de erros sistemáticos. 

 O programa Excel foi utilizado para o processamento e elaboração do banco de 

dados e para análises dos dados o programa SPSS versão 20. 

Nas análises dos dados foram utilizadas estatísticas descritivas: gráficos 

(diagramas de dispersão e box plots) e medidas descritivas (médias desvios-padrão 

coeficiente de correlação e porcentagem). Também foram utilizadas técnicas 

inferênciais, neste caso utilizando as técnicas de análises de correlação e regressão 

linear e não linear. dependendo do comportamento dos dados.  

Na análise inferencial para comparar as médias dos parâmetros e dos índices 

antropométricos dos quatro períodos, foi utilizada a análise de variância em conjunto 

com o teste de Tukey, ambas para amostras independentes e um nível de 

significância de 5% (α=0,05), precedida da verificação de normalidade de suas 

distribuições.  Para verificar a associação e a relação entre parâmetros e os índices 

antropométricos análises de correlação e regressão linear. 

Em todas as análises inferências foram consideradas uma significância de 5% 

(α=0,05)  nos modelos finais de regressão, permaneceram apenas as variáveis que 

apresentaram um valor de p menor que 0,05 (p<0,05). 

O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 

Hospital Universitário Júlio Muller da Universidade Federal de Mato Grosso. Todos os 

pais assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 

 

RESULTADOS 
 

 

 A comparação dos valores de antropometria das crianças estudadas – 

parâmetros e relações antropométricas se encontram na Tabela 1. Os valores são 
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significativamente crescentes nos 4 tempos estudados, exceção  para PCT, PB/PC e 

IMC que não aumentam no último trimestre. 

 A análise de correlação entre os parâmetros antropométricos (PCT e PB) e as 

relações antropométricas se encontra na Tabela 2. Pode-se observar que os índices 

de correlação entre os parâmetros e a PCT diminuem durante o seguimento enquanto 

os índices com PB se mantém. 

 A tabela 3 apresenta os resultados da regressão linear múltipla dos relações  

antropométricos PB/PC, P/C, IMC e os parâmetros PCT e PB. Para predizer o 

depósito de gordura tricipital, dos índices analisados, o PB/PC permaneceu no 

modelo ao nascer, às 40 semanas e aos 3 meses, explicando 33,80% ao nascer, 

46,07% às 40 semanas, e 18,08% aos 3 meses. Aos 6 meses o único que 

permaneceu no modelo foi a relação P/C com 10,45% de poder preditivo. 

 Com relação ao parâmetro PB, a variável PB/PC foi a que teve melhor poder 

preditivo, mantendo valores elevados nos quatro tempos aferidos, sendo o menor o 

de seis meses (73,81%). Quanto ao efeito dos outros índices sobre o PB, as maiores 

contribuições observadas foram a relação P/C aos 6 meses (15,96%) e o IMC  ao 

nascer e com 40 semanas de idade pós-concepcional (2,09%). O IMC não contribuiu 

para predizer o PB aos 6 meses de idade corrigida. 

 

 

DISCUSSÃO 
 

 

Esse estudo avaliou longitudinalmente e prospectivamente o crescimento pós - 

natal de 64 RNPT-T durante os seis primeiros meses de idade corrigida através de 

parâmetros e  índices antropométricos. Caracteriza-se por ser um estudo de coorte 

realizado pela primeira vez com RNPT-T em Cuiabá-MT e que dispõe de um banco 

de dados com informações sócio-demográficas e de alimentação, além dos dados 

antropométricos  a respeito do crescimento de RNPT-T. 

 Os resultados apresentados mostram que os pré-termos tardios apresentam no 

primeiro semestre de idade corrigida um crescimento contínuo dos parâmetros 

antropométricos estudados com exceção da prega cutânea tricipital que sofreu 

estabilização no seu incremento a partir do segundo trimestre, também de idade 

corrigida. Mostram também que quando os índices antropométricos são 
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correlacionados com parâmetros de adiposidade (PCT) ou de massa gorda e 

muscular (PB) os índices de correlação obtidos são melhores para estes últimos. 

A observação do crescimento das crianças da amostra ao longo do período 

estudado, sugere ter havido uma recuperação do peso cuja maior velocidade ocorreu 

nos 3 primeiro meses de idade corrigida (Tabela 3). Isto não difere de outras 

publicações sobre o tema, cujos RNPT alcançam o peso médio ao atingirem a idade 

corrigida de 40 semanas ou poucos meses após, com exceção daquelas crianças 

com retardo de crescimento que podem  permanecer com menos peso  por um 

período mais longo19.  

No presente estudo, também observamos um aumento estatisticamente 

significativo dos parâmetros antropométricos (P, C, PC, PB e PCT), a partir do 

nascimento.  Os dados também apontam que o ganho de peso  constitui um catch- up, 

já que esta variável quase triplicou aos 3 meses de idade corrigida. A exceção se deve 

ao PCT a partir do terceiro mês que apresenta valores comparáveis aos obtidos aos 6 

meses de idade corrigida. 

Uma revisão sistemática foi conduzida por Johnson et al (2012)20 , cuja 

população de análise era constituída por crianças nascidas pré-termo na idade de 

termo (37-42 sem) e crianças nascidas a termo tendo como um dos  objetivos de 

saber se havia diferença nas medidas de peso, comprimento e no perímetro cefálico. 

Os trabalhos eleitos para a análise, mostraram que  os RNPT na idade de termo são 

menores por uma média de 3,71cm , mais leves com uma média de 590g e 

apresentavam uma circunferência da cabeça menor por uma média de 1,03 cm. 

 Os resultados deste estudo também apontaram para um aumento regular das 

relações antropométricas estudadas nos quatro momentos avaliados, com 

estabilização do terceiro para o sexto mês de idade corrigida.   

Os resultados mostraram valores semelhantes aos obtidos por  Sasanow et al. 

(1986)21 da relação PB para pré-termos tardios ao nascer. No seguimento do presente 

estudo se observa um incremento significativo desta variável até o terceiro mês de 

idade corrigida, sem modificação na mensuração do sexto mês. Comportamento 

semelhante foi observado para o IMC e apenas a relação P/C mostrou incremento 

significativo entre os períodos estudados.  

No presente estudo, o valor da média de IMC encontrado foi 11,76± 1,51, 

dentro da faixa dos valores encontrados na curva validada por Brock & Falcão (2008)12 

para as idades gestacionais de  34 a 36 semanas. 
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A gordura subcutânea foi  avaliada pelo PCT neste estudo. Constitui-se em 

importante fonte de calorias e é mobilizada nas modificações do estado nutricional. 

Portanto identificar o índice que melhor se correlaciona com o PCT passa a ser de 

grande importância para avaliação nutricional. 

A simples razão P/C se correlacionou com a PCT com significância estatística 

em todas as idades aferidas, porém, mais fortemente ao nascimento (r=0,655), 

diminuindo continuamente nas 40 semanas, aos três e 6 meses (r=0,323) de idade 

corrigida. 

Na análise do modelo final da regressão linear múltipla a razão P/C contribuiu 

parcialmente como preditor do depósito de gordura subcutânea tricipital ao nascer 

(12,7%) e aos 6 meses (10,45%), diferentemente de Yau e Chang (1992)22 e de Braga 

& Lima (2002)14, que encontraram ser a razão simples entre o peso e o comprimento a 

que demonstrou o melhor coeficiente de correlação com a reserva de gordura 

subcutânea. 

Na população estudada o índice  PB/PC  tem um efeito muito maior do que o 

P/C  ao nascimento, pois explica 33,80% (p<0,05) do depósito de gordura subcutânea  

enquanto o P/C explica apenas 12,7% ( p<0,001). Isto sugere que a aferição do PB 

poderia ser uma medida introduzida no protocolo de avaliação física do RN. 

Quando se analisa os resultados dos coeficientes de correlação na Tabela 2, 

observa-se uma alta correlação do índice PB com a relação  PB/ PC, contribuindo  ao 

nascimento, às 40 semanas pós concepcional e aos três meses com mais de 85% 

para o coeficiente de determinação e com pequena redução  aos 6 meses para 

73,81% (Tabela 3). A significante correlação entre  a reserva de massa gorda e 

muscular representada pelo PB e esta relação antropométrica sugere que a utilização 

do PB pode melhorar a acurácia da avaliação nutricional do RNPT-T 

A relação P/C apesar de significante explicou muito pouco o modelo de 

regressão linear múltipla nos quatros períodos, sendo mais forte (15,96%) aos seis 

meses e o IMC não foi um bom preditor de reserva proteico-calórica uma vez que 

apresentou valores negativos a correlação com o PB no modelo até três meses de 

idade corrigida e se extinguindo aos seis meses de idade corrigida. 

  A mensuração do PB e do cálculo do PB/PC pode adicionar à avaliação 

longitudinal do crescimento a qualidade do ganho de peso, pois sendo simples e por 

ser uma técnica não invasiva é uma medida útil no seguimento do status somático 

protéico.   



98 
 

  Estes achados levam a concluir que os RNPT-T da amostra cresceram de 

forma contínua e seus valores de peso, comprimento, perímetro cefálico  e perímetro 

braquial aumentaram nos quatro tempo de aferição; o PCT e os índices PB/PC e IMC 

mantiveram as médias do primeiro para o segundo trimestre de idade corrigida; os 

índices de peso, comprimento, perímetro cefálico  e perímetro braquial  e a relação 

P/C aumentaram nos quatro tempo de aferição, enquanto o PCT, e as relações PB/PC 

e IMC não se modificaram do primeiro para o segundo  trimestre; o PB/PC foi o melhor 

preditor do depósito de gordura subcutânea tricipital (PCT) e de massa gorda e 

muscular (PB). 
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Tabela 1 - Comparação das médias dos parâmetros e relações antropométricos pelo teste de Tukey, 

nos quatro períodos estudados (ao nascer, às 40 semanas, aos 3 meses e aos 6 meses). 

Cuiabá-MT, 2014 

Média 

Período 

Ao nascer  

a 

Às 40 semanas  

b 

Aos três meses 

 c 

Aos seis meses  

d 

Peso 2343,80 (430,50) * 3288,10 (634,90) * 6179,70 (806,80) * 7710,60 (948,2) * 

Comprimento 44,51 (2,70) * 50,16 (3,24) * 60,47 (2,83) * 66,59 (2,72) * 

PC 31,98 (1,67) * 35,43 (1,56) * 40,61 (1,38) * 43,29 (1,49) * 

PB 9,08 (1,01) * 10,83 (1,23) * 14,18 (1,24) * 15,31 (1,06) * 

PCT 3,17 (0,76) * 5,19 (1,36) * 7,70 (1,51) * 7,87 (1,52) NS 

PB/PC 0,2833 (0,02) * 0,3051 (0,03) * 0,3493 (0,03) * 0,3541 (0,02) NS 

P/C 52,40 (7,80) * 65,13 (9,53) * 101,96 (10,36) * 115,57 (11,25) * 

IMC (Kg/m²) 11,76 (1,51) * 12,95 (1,46) * 16,86 (1,51) * 17,35 (1,46) NS 

 

P=Peso;C=Comprimento;PC= Perímetro Cefálico; PB= Perímetro braquial; PCT= Prega cutânea 
tricipital 
PB/PC= Razão entre os perímetros branquial e cefálico; P/C= Razão entre o peso s cumprimento; 
IMC= Índice de massa corporal;  
Os valores entre parênteses representam os desvio padrão amostral  
Teste de Tuckey: *a x b, b x c e c x d  =  p< 0,05;  NS c x d = Não significaticante 
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Tabela 3 - Coeficiente de correlação entre os parâmetros antropométricos (PCT e PB) e as relações 
antropométricas de 64 recém-nascidos pré- termo tardio. Cuiabá-MT, 2014 

 

Relações antropométricas 
(PB/PC, P/C e IMC) 

Parâmetros antropométricos 

 PCT PB 
 r p r p 

 
Ao nascimento 
PB/PC 0,581 < 0,001 0,919 < 0,001 
P/C 0,655 < 0,001 0,822 < 0,001 
IMC (kg/m

2
) 0,545 < 0,001 0,645 < 0,001 

     
Às 40 semanas Pós-concepcional 
PB/PC 0,679 < 0,001 0,938 < 0,001 
P/C 0,582 < 0,001 0,798 < 0,001 
IMC (kg/m

2
) 0,469 < 0,001 0,603 < 0,001 

     
Aos 3 meses de idade corrigida 
PB/PC 0,426 < 0,001 0,925 < 0,001 
P/C 0,387 0,002 0,717 < 0,001 
IMC (kg/m

2
) 0,466 < 0,001 0,609 < 0,001 

     
Aos 6 meses de idade corrigida 
PB/PC 0,294 0,018 0,871 <0.001 
P/C 0,323 0,009* 0,784 <0,001*  
IMC (kg/m

2
) 0,307 0,014* 0,684 <0,001*  

PB/PC= Razão entre os perímetros branquial e cefálico; P/C= Razão entre o peso s cumprimento; 
IMC= Índice de massa corporal; PCT= Prega cutânea tricipital; PB= Perímetro braquial; r= coeficiente 
de correlação de Pearson; p= Significante ao nível de 5%. 
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Tabela 7 - Regressão linear múltipla dos índices a antropométricos (PB/PC, P/C, IMC) e o perímetro 
braquial (PB) e a PCT de 64 recém-nascidos pré-termo tardios. Cuiabá-MT, 2014 

Índices β IC (95%) R
2
 p 

     
PB     
     
Ao nascimento     
PB/PC 27,4990 (23,46; 31,54) 84,48% < 0,001 
P/C 0,1027 (0,08; 0,13) 7,71% < 0,001 
IMC - 0,2697 (-0,39; -0,16) 2,09% < 0,001 
S= 0,2482; R

2
= 94,28%     

     
Ás 40 semanas pós-
concepcional 

    

PB/PC 30,2470 (26,20; 34,29) 88,02% < 0,001 
P/C 0,0855 (0,06; 0,11) 4,12% < 0,001 
IMC - 0,3096 (-0,44; -0,18) 2,09% < 0,001 
S= 0,3023; R

2
= 94,23%     

     
Aos 3 meses de idade 
corrigida 

    

PB/PC 31,8120 (28,38; 35,25) 85,56% < 0,001 
P/C 0,0546 (0,04; 0,07) 6,64% < 0,001 
IMC -0,1408 (-0,26; -0,02) 0,62% 0,026 
S= 0,3391; R

2
= 92,82%     

     
Aos 6 meses de idade 
corrigida 

    

PB/PC 30,7650 (26,03; 35,50) 73,81 < 0,001 
P/C  0,0440 (0,04; 0,05) 15,96 < 0,001 
S = 0,3457 e R²=89,72     
     
PCT     
     
Ao nascimento     
PB/PC 8,8820 (0,25; 17,52) 33,80 0,044 
P/C 0,0467 (0,02; 0,07) 12,7 < 0,001 
S= 0,5625; R

2
= 46,50%     

     
Às 40 semanas pós-
concepcional 

    

PB/PC 33,4330 (24,25; 42,62) 46,07 < 0,001 
S= 1,0034; R

2
= 46,07%     

     
Aos 3 meses de idade 
corrigida 

    

PB/PC 13,2120 (0,37; 26,06) 18,08 0,044 
IMC 0,3390 (0,09; 0,59) 8,70 0,009 
S= 1,0034; R

2
= 26,78%     

     
Aos 6 meses de idade 
corrigida 

    

P/C 0,0437 (0,01; 0,08) 10,45 0,009 
S = 1,4503; R²=10,45     

Nota: S é o desvio padrão amostral e R
2
 o coeficiente de determinação 

PB/PC= Razão entre os perímetros branquial e cefálico; P/C= Razão entre o peso s cumprimento; 
IMC= Índice de massa corporal. 
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APÊNDICE H – ABSTRACT E RESUMO 
 
 

ABSTRACT 
 
Introduction:.The birth of late preterm newborns (LPT), has been increasing in recent 
decades. There are few studies about the growth of LPT. Objectives: To analyze the 
growth pattern of LPT from birth to six months of corrected age. Methods: Cohort 
study with 64 LPT in Cuiabá-MT, measured at birth, 40 weeks, 3 and 6 months 
corrected age. Correlation analyzes and multiple linear regression between 
anthropometric measures - weight, length, head circumference (HC), mid- arm 
circumference (MAC) and triceps skinfold (TS) with MAC/HC, weight/length (W/L) and 
body mass index (BMI) were performed. Results: All newborns had a continuous 
growth in the period except for TS, MAC / HC and BMI value which stabilized at 6 
months of corrected age. TS and MAC correlated with anthropometric indices, higher 
for MAC versus MAC/HC and W/ L and lower for MAC versus BMI. The MAC/HC 
contributed significantly to predict the deposition of fat at birth, at 40 weeks and at 3 
months' corrected age (33.8 %, 46.07 % and 18.08 % respectively); at 6 months was 
the best predictor of the ratio W/ L (10.45%). The best predictor for the MAC was the 
MAC / HC (minimum 73.71%). Conclusion: Children had shown a regular growth, 
while the TS and MAC/HC relations and BMI did not change from the first to the 
second quarter; MAC/HC was the best predictor of subcutaneous fat deposit triceps 
(TS) and fat and muscle (MAC) mass. 

 
Keywords: Growth, Infant Premature, Mid-Upper Arm Circumference, Birth Weight, 
Anthropometry. 
 
     RESUMO 
 
Introducão: O nascimento de pré-termos tardios (RNPT-T)tem aumentado nas últimas 
décadas e existem poucos estudos sobre o crescimento de destas crianças. 
Objetivos: Analisar o crescimento de RNPT-T do nascimento aos seis meses de idade 
corrigida. Métodos: Estudo de coorte com 64 RNPT-T em Cuiabá-MT, medidos ao 
nascer, com 40 semanas, 3 e 6 meses de idade corrigida. Foi realizada análise de 
correlação e regressão linear múltipla entre os parâmetros peso ((P), comprimento 
(C), perímetro cefálico (PC), circunferência do braço (PB) e prega tricipital (PCT) com 
as relações PB/PC, P/C e índice de massa corporal (IMC). Resultados: Todas as 
crianças tiveram crescimento contínuo no período exceto pela PCT, PB/PC e IMC que 
estabilizaram no último trimestre. PCT e PB correlacionaram com os índices 
antropométricos, melhor para PB versus PB/PC e P/C e menos para PB versus IMC. 
Para predizer a reserva de gordura PB/PC contribuiu nascer, com 40 semanas e aos 
3 meses de idade corrigida (33.8 %, 46.07 % e 18.08 % respectivamente) e aos 6 
meses de idade corrigida o melhor preditor foi P/C (10,45%). Para PB o melhor 
preditor foi PB/PC com no mínimo  73,71%. Conclusão:As crianças mostraram 
crescimento regular, enquanto PCT, PB/PC e IMC não mudaram no segundo 
trimestre; PB/PC foi o melhor preditor de depósito de gordura subcutânea tricipital 
(PCT) e de massa muscular e gordurosa (PB). 
 
Palavras chaves: Crescimento, Prematuro, Circunferência braquial, Peso ao nascer, 
Antropometria. 
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ANEXO A – Termo de aprovação ética de projeto de pesquisa 
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ANEXO B – Confirmação de submissão do artigo na Revista Paulista de Pediatria 
 
 

 


