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RESUMO 

 

Athayde DAM. Alterações metabólicas e de distúrbios de crescimento em 
crianças nascidas com muito baixo peso e prematuros pequenos para idade 
gestacional aos 36 meses de idade gestacional corrigida [dissertação]. São 
Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, 2021. 
 
INTRODUÇÃO: Os avanços da medicina têm permitido a sobrevivência de 
recém-nascidos (RN) com idade gestacional (IG) e peso de nascimento cada vez 
menores. Entretanto, essas crianças podem apresentar dificuldade de ganho de 
peso e de estatura bem como alterações precoces em parâmetros metabólicos. 
OBJETIVOS: Avaliar as características clínicas e metabólicas de recém-
nascidos prematuros de muito baixo peso (RNPTMBP), aos primeiros trinta e 
seis meses de vida, comparando os grupos Adequado para Idade Gestacional 
(AIG) e Pequeno para Idade Gestacional (PIG). MÉTODOS: Estudo 
retrospectivo, de coorte, com levantamento de dados através de revisão de 
prontuários dos RNPTMBP, internados no centro de terapia intensiva neonatal, 
no período de 2008 a 2014, que receberam alta e foram acompanhados no 
ambulatório de seguimento de RN de risco no Instituto da Criança do HCFMUSP. 
Foram analisados os dados antropométricos ao nascimento, na alta hospitalar e 
aos 36 meses de idade gestacional corrigida para a prematuridade (ICP). Os 
escores-Z de peso, comprimento/estatura aos 36 meses foram calculados 
usando a referência da OMS/2006-2007. Foram dosados exames laboratoriais 
(colesterol total e frações, glicemia) com aproximadamente 36 meses (30-52 
meses) de ICP. RESULTADOS: A amostra abrangeu 185 pacientes, sendo 94 
(50,8%) PIG e 91 (49,2%) AIG. Dos 185 pacientes, 99 (53,5%) crianças eram do 
sexo feminino. A idade gestacional média foi de 30,6 (±2,6) semanas sendo 
significativamente menor no grupo AIG (p<0,0001). Os pacientes ficaram em 
média 63,1±30,2 dias internados. Ao nascimento, o peso médio foi de 1,096 
(±0,252) e o comprimento foi 35,9cm (±2,9). Os Z-escores para o peso e para o 
comprimento foram menores no grupo PIG. (p<0,0001). Durante a internação 
hospitalar, houve uma perda de peso em ambos os grupos, com mudança de z-
escore de -1,7(+- 0,9) para o grupo AIG e de - 1,39 (+-0,9) para o grupo PIG. 
Ambos os grupos (AIG e PIG) apresentaram essa redução significativa do Z-
escore do peso e comprimento entre o nascimento e a alta, seguida de aumento 
entre a alta e o seguimento de 36 meses. Dentre os PIG, 70,2% (n=66) fizeram 
catchup para peso e 71,2% (n=67) fizeram o catchup para comprimento, ficando 
acima do z-escore -2 aos 36 meses de ICP. Os valores dos exames do perfil 
lipídico (colesterol total e frações), assim como a concentrações de glicemia 
foram semelhantes entre os grupos, aos 36 meses de ICP, sem diferenças 
estatísticas.  Os recém-nascidos que evoluíram com RCEU (restrição de 
crescimento extrauterino definido como <z-escore -2 na alta hospitalar) tiveram 
mais hipertensão intracraniana (p=0,04) e retinopatia da prematuridade 
(p=0,007). Não houve diferença estatística entre os grupos com e sem RCEU 
em relação aos exames laboratoriais após 36 meses de acompanhamento. 
CONCLUSÃO: Em nosso estudo, observamos um pior z-escore de peso e de 
crescimento das crianças que nasceram PIG nos primeiros 3 anos de vida, 
mesmo que 70% delas tenha realizado o catchup. Além disso, não houve 



 
 

 
 

alterações significativas no perfil lipídico e da glicemia entre os grupos PIG x 
AIG, com ou sem RCEU aos 36 meses de ICP.  
 
Descritores: Recém-nascido prematuro; Recém-nascido pequeno para a idade 
gestacional; Recém-nascido de baixo peso; Crescimento; Recém-nascido de 
muito baixo peso; Insuficiência de crescimento.  



 
 

 
 

ABSTRACT 

 
Athayde DAM. Metabolic alterations and growth disorders in children born with 
very low birth weight and preterm infants small for gestational age at 36 months 
of corrected gestational age [dissertation]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, 
Universidade de São Paulo”, 2021. 
 
INTRODUCTION Medical advances have allowed the survival of newborns (NB) 
with increasingly lower gestational age (GA) and birth weight. However, these 
children may have difficulty in gaining weight and height, as well as early changes 
in metabolic parameters. Objectives: To evaluate the clinical and metabolic 
characteristics of very low birth weight preterm newborns (RNPTMB) at the first 
thirty-six months of life, comparing the Appropriate for Gestational Age (AGA) 
and Small for Gestational Age (SGA) groups. METHODS This is a retrospective 
cohort study, with data collection through a review of the medical records of the 
RNPTMBP, hospitalized in the neonatal intensive care center, from 2008 to 2014, 
who were discharged and followed up at the follow-up outpatient clinic to NB at 
risk at the Instituto da Criança of HCFMUSP. Anthropometric data at birth, at 
hospital discharge and at 36 months of gestational age corrected for prematurity 
were analyzed. Z-scores for weight, length/height at 36 months were calculated 
using the WHO 2006-2007 reference. Laboratory tests were measured (total 
cholesterol and fractions, blood glucose) with approximately 36 months (30-52 
months) of PCI. RESULTS The sample comprised 185 patients, 94 (50.8%) SGA 
and 91 (49.2%) AGA. Of the 185 patients, 99 (53.5%) children were female. Mean 
gestational age was 30.6 (±2.6) weeks, being significantly lower in the AGA group 
(p<0.0001). Patients were hospitalized for an average of 63.1±30.2 days. At birth, 
the mean weight was 1.096 (±0.252) and the length was 35.9 cm (±2.9). Z-scores 
for weight and length were lower in the SGA group. (p<0.0001). During 
hospitalization, there was a weight loss in both groups, with a z-score change of 
-1.7 (+- 0.9) for the AIG group and of - 1.39 (+-0.9) for the PIG group. Both groups 
(AIG and SGA) showed this significant reduction in the weight and length Z-score 
between birth and discharge, followed by an increase between discharge and the 
36-month follow-up. Among the SGA, 70.2% (n=66) had catch-up for weight and 
71.2% (n=67) had catch-up for length, remaining above the z-score -2 at 36 
months of gestational age corrected for prematurity. The values of the lipid profile 
tests (total cholesterol and fractions), as well as the blood glucose concentrations, 
were similar between the groups, at 36 months of PCI, with no statistical 
differences. Newborns who developed EUGR (extrauterine growth restriction 
defined as <z-score -2 at hospital discharge) had more intracranial hypertension 
(p=0.04) and retinopathy of prematurity (p=0.007). There was no statistical 
difference between the groups with and without EUGR in relation to laboratory 
tests after 36 months of follow-up. CONCLUSION In our study, we observed a 
worse z-score for weight and growth in children who were born SGA in the first 3 
years of life, even though 70% of them had performed the catch-up. In addition, 
there were no significant changes in the lipid profile and blood glucose between 
the SGA x AGA groups, with or without EUGR at 36 months of gestational age 
corrected for prematurity. 
 



 
 

 
 

Descritores: Infant, premature; Infant, small for gestational age; Infant, low birth 
weight; Growth; Infant, very low birth weight; Failure to thrive 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os avanços da Neonatologia e da Terapia Intensiva têm permitido a 

sobrevivência de recém-nascidos (RN) com idade gestacional (IG) e peso de 

nascimento cada vez menores. O estudo EPIPAGE-2, uma coorte nacional de 

bebês nascidos com idade gestacional de 22 a 34 semanas na França, indicam 

que a sobrevivência e a sobrevivência sem uma morbidade neonatal grave 

melhoraram significativamente entre 1997 (época do estudo EPIPAGE-1) e 2011 

para os bebés nascidos entre 25 e 31 semanas de IG. (1) 

 Com base em 184 países, a taxa média global de nascimentos 

prematuros em 2010 foi de 11,1% (9,1-13,4%).(2) Estatísticas recentes 

estimaram que 14,8 milhões de bebês nasceram prematuros em 2014 (10,6% 

dos nascidos vivos no mundo), com 81% dos nascimentos prematuros na Ásia 

e na África subsaariana.(3) (4) A prematuridade é a maior causa de mortes em 

recém-nascidos e a segunda maior causa de morte entre crianças até 5 anos, 

estando atrás apenas de pneumonia.(3) 

A maior sobrevivência dessas crianças resulta em um aumento de 

comorbidades e complicações associadas à prematuridade, como dificuldade de 

ganho de peso e de estatura. Além disso, estudos recentes evidenciam o maior 

risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares (hipertensão e 

dislipidemia) e diabetes tipo 2 durante a idade adulta em crianças nascidas 

prematuras com manifestações iniciais ainda na infância. (5, 6) 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

Em um serviço de referência em Pediatria, numerosos recém nascidos 

pré-termo (RNPT) são acompanhados diariamente. Esses pacientes são 

acompanhados pelo setor da Neonatologia e encaminhados para Endocrinologia 

Pediátrica quando apresentam alguma alteração metabólica ou déficit de peso 

e/ou crescimento. Nesse contexto, é importante conhecer as condições de 

nascimento dessas crianças, e caracterizar o perfil antropométrico e disfunções 

metabólicas associadas à prematuridade e ao baixo peso ao nascer. 

Este trabalho se propõe a descrever as características dos recém-

nascidos pré-termo de muito baixo peso ao nascer (RNPTMBP), que foram 

admitidos no centro de terapia intensiva neonatal do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP), 

acompanhar a evolução de crescimento dessas crianças e dosar o perfil lipídico 

e a glicemia desses pacientes com 36 meses de idade corrigida para a 

prematuridade (ICP). 

Dessa maneira, será traçado o perfil dos recém-nascidos admitidos e 

acompanhados na unidade, buscando-se identificar alterações metabólicas 

associadas às características de nascimento dessas crianças. Isso permitirá 

intervir precocemente em sua evolução clínica, possibilitando uma diminuição 

das morbidades e melhoria na qualidade de vida desses pacientes.  
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3 HIPÓTESE 

 Há uma pior evolução de crescimento e alterações precoces nos 

parâmetros metabólicos em crianças que nasceram prematuras e com baixo 

peso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 
 

4 OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GERAL  

Avaliar as características clínicas e metabólicas de pacientes prematuros 

de muito baixo peso (P<1500g), aos primeiros trinta e seis meses de vida, 

comparando os grupos AIG e PIG.  

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

• Descrever e comparar as características (z-escore de estatura e peso) ao 

nascimento, na alta hospitalar e aos 36 meses de vida. Com base nesses 

parâmetros, classificar os casos em AIG e PIG;  

 

• Descrever e comparar as alterações de perfil lipídico (Colesterol total, LDL 

colesterol, HDL colesterol, triglicerídeos), glicemia e complicações, aos 36 

meses de ICP, nos grupos AIG e PIG; 
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5 REVISÃO DE LITERATURA 

 

5.1 Definição de prematuridade 

 

Um RN é considerado prematuro quando apresenta uma IG inferior a 37 

semanas (menos de 259 dias completos de gestação) e prematuro extremo 

quando apresenta uma IG inferior a 28 semanas (ou menos de 196 dias 

completos de gestação) (4) (7).  

 A idade gestacional corresponde ao tempo de gestação avaliada em dias 

ou semanas e pode ser calculada a partir de diferentes métodos. O método mais 

usual corresponde ao cálculo a partir do primeiro dia da data da última 

menstruação (DUM), exceto para mulheres submetidas às técnicas de 

reprodução assistida. No entanto, em muitas gestações desconhece-se a DUM, 

os ciclos menstruais são irregulares ou a ovulação ocorre mais tarde. Nestes 

casos, as medidas do embrião ou do feto obtidas por ultrassonografia realizada 

até 13 semanas e 6 dias pós-concepcionais, inclusive, têm maior acurácia para 

determinar ou confirmar a IG. (8) Além disso, a IG pode também ser definida 

através do exame da maturidade física e neurológica do RN após o 

nascimento.(9)  

 

5.2 Prevalência da prematuridade no Brasil 

 

No Brasil, segundo relatório do DATASUS, a porcentagem de prematuros, 

com IG menor do que 37 semanas, foi de 10,9% em 2018 e 11% em 2019 (10) 

(Segundo o relatório Born Too Soon, de 2012, a estatística de prematuridade em 

países mais pobres é de 12% comparado com 9% em países desenvolvidos. 

(11) O Brasil, segundo o mesmo relatório, está entre o ranking dos dez países 

que representaram 60% de todos os nascimentos prematuros do mundo, ao lado 

de países como Nigéria e Paquistão. (11) 

Em relação à distribuição em regiões, temos que as taxas de 

prematuridade são maiores no Norte (12%), seguidos pelo Sudeste (11%), 

Centro-oeste (11%) e Sudeste (11%). O Nordeste aparece com a menor 

prevalência (10%) de partos prematuros. (10) 
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 5.3 Classificação do recém-nascido  

 

Os RN podem ser classificados conforme a IG, o peso de nascimento (PN) 

ou o tamanho (peso e/ou comprimento) ao nascimento para a IG. 

 

5.3.1 Classificação conforme a idade gestacional  

De acordo com a IG, podemos classificar os RNPT em:(4)   

a) prematuro extremo: nascido com menos de 28 semanas completas de 

gestação;  

b) muito prematuro: nascido entre 28 e 31 semanas e 6 dias;  

c) prematuro moderado: nascido entre 32 e 36 semanas e 6 dias.  

 

5.3.2 Classificação conforme peso de nascimento 

 

De acordo com o peso de nascimento, independentemente da idade 

gestacional, podemos classificar os RN em:  

a) Baixo peso (BP): PN abaixo de 2500 g; 

b) Muito baixo peso (MBP): PN abaixo de 1500 g 

c) Extremo baixo peso (EBP): PN inferior a 1000 g. 

 

5.3.3 Classificação conforme o tamanho em relação a idade 

gestacional  

 

Os RN podem ser classificados de acordo com o peso e/ou comprimento 

de nascimento comparados à idade gestacional em:(12, 13)  

a) Adequado para a IG (AIG): peso e/ou comprimento ao nascimento entre 

+2,0 e -2,0 desvios-padrão (DP);  

b) Pequeno para a IG (PIG): peso e/ou comprimento ao nascimento igual 

ou inferior ao -2,0 DP;  

c) Grande para a IG (GIG): peso e/ou comprimento ao nascimento igual 

ou superior ao +2,0 DP. 
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Existem outras classificações utilizadas para caracterizar o RN como PIG, 

entretanto, a classificação em z-escore é a mais amplamente utilizada pelos 

vários consensos da área de endocrinologia pediátrica.(14)  

 

5.4 Curvas de crescimento de recém-nascidos prematuros  

 

A monitorização do crescimento dos recém-nascidos (RN), logo após o 

nascimento, é um procedimento essencial para a avaliação do bem-estar da 

criança e envolve a obtenção de medidas antropométricas que são comparadas 

com dados fornecidos por gráficos ou tabelas padronizados, ajustando para a 

idade gestacional e o sexo e apresentados na forma de percentil ou escore “Z”.  

Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), “o crescimento é um 

indicador global de bem-estar desde a vida fetal e por todo o período da infância 

e adolescência, especialmente em pré-termos”(15). As principais medidas 

antropométricas utilizadas para monitoração do crescimento são o peso (P), o 

comprimento (C) e o perímetro cefálico (PC) por serem de fácil obtenção e não 

invasivas.  

Para crianças nascidas a termo com peso apropriado para a sua idade 

gestacional são utilizadas as curvas internacionais de crescimento, prescritivas 

e longitudinais, produzidas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em mais 

de 125 países, incluindo o Brasil. Entretanto, há uma certa variedade de curvas 

utilizadas em relação a crianças nascidas prematuras, construídas por diferentes 

metologias. (15)  

As curvas de crescimento para as crianças que nasceram antes de 

completar o tempo esperado de gestação baseiam-se, em sua maioria, no 

crescimento intrauterino. Existem várias curvas desse tipo disponíveis. (16)  

Um exemplo de curva de crescimento intrauterino é a curva de 

Lubchenco, de 1966, que incluiu RN com IG de 26 a 42 semanas e que avalia o 

aumento do peso em intervalos de 500 g, o que dificulta a avaliação de variações 

menores do peso.(17) Uma outra curva de referência, que utiliza cortes 

transversais de peso, comprimento e perímetro cefálico, são as curvas de 

Fenton, criadas incialmente em 2003, e revisadas em 2013 construídas a partir 

de uma revisão sistemática e metanálise. Nessa nova versão, é possível avaliar 
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os RN a partir de 22 semanas de gestação até 10 semanas após o termo, 

harmonizando-a com as curvas atuais da OMS, além de ser gênero-específica. 

(18)  

Recentemente, novos dados foram coletados prospectivamente para 

originar uma curva internacional e multiétnica, denominada Projeto 

INTERGROWTH-21st, que produziu curvas longitudinais prescritivas a partir de 

27 semanas. Este estudo incluiu gestantes de baixo risco obstétrico a partir de 

14 semanas de gestação, de oito áreas geográficas diferentes que incluíam  

Brasil, China, Índia, Itália, Kênia, Omã, Reino Unido e Estados Unidos (19, 20)  

e foram incluídos 201 RNPT com IG entre 26 semanas e 36 semanas e 6 dias. 

O grupo de prematuros nascidos com até 32 semanas apresentou um 

achatamento da curva de crescimento nas primeiras semanas após o 

nascimento, mas o ganho de peso foi linear naqueles nascidos a partir da 33ª 

semana. Pela pequena amostra antes de 33 semanas, há a recomendação que 

essas curvas de crescimento sejam utilizadas em prematuros, em especial com 

mais de 33 semanas de IG. (19, 20) 

Outras curvas como a de Ehrenkranz - National Institute of Child Health 

and Development (NICHD) (21), Cole e cols (22)  e Horbar e cols (23) estão 

disponíveis, apesar de serem menos utilizadas.  

Apesar das numerosas curvas existentes, até o momento, não há 

nenhuma curva ideal de crescimento de prematuros para uso mundial. Cada 

serviço deve adotar uma curva para avaliação e acompanhamento do peso, 

comprimento e PC dos prematuros. 

O desenvolvimento pôndero-estatural dos RNPT deve ser acompanhado 

por meio de curva de crescimento intrauterino, como a de Fenton, com medidas 

de peso, comprimento e PC plotadas a cada semana de ICP até atingir 40 (15)ou 

50 semanas (13).  

Após este período, deve-se utilizar a curva de crescimento pós-natal e 

continuar utilizando a ICP, ou seja, subtraindo o número de semanas que 

faltaram para atingir 40 semanas de gestação da idade cronológica da 

criança(15) (13). Conforme o Manual do Seguimento ambulatorial do prematuro 

de risco, da Sociedade Brasileira de Pediatria, deve-se utilizar a ICP até os 3 

anos de idade e, posteriormente, a idade cronológica. (15) 
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5.5 Crescimento de recém-nascidos pré-termo de muito baixo peso 

nos primeiros anos de vida 

 

É extremamente difícil predizer o crescimento ideal de um recém-nascido 

prematuro porque envolve um processo contínuo, complexo, resultante da 

interação de fatores genéticos, nutricionais, hormonais e ambientais. Em recém-

nascidos prematuros de EBP (< 1.000 g), há o agravante de eles serem privados 

de um período crítico de crescimento intrauterino acelerado que é o terceiro 

trimestre de gestação. Além disso, apresentam elevada morbidade neonatal, 

com períodos comumente prolongados de internações hospitalares, implicando 

em aumento dos gastos energéticos e das necessidades nutricionais, levando a 

deficiência cumulativa de proteína e de energia. (24) 

Há, portanto, uma perda inicial de peso, comum a todos os recém-

nascidos prematuros, cuja intensidade e duração vai ser inversamente 

relacionadas à idade gestacional, peso de nascimento e gravidade do recém-

nascido. A recuperação do peso de nascimento também se dá na mesma 

dinâmica, e não lhes permite atingir a composição corporal de um feto de mesma 

idade pós-concepcional, e por ocasião da alta hospitalar, seus parâmetros 

antropométricos encontram-se muito aquém do percentil mínimo de normalidade 

nas curvas de crescimento intrauterino.  

Nos primeiros meses de ICP, o recém-nascido prematuro passa por uma 

aceleração da velocidade de crescimento de todos os parâmetros 

antropométricos, um catch-up, com destaque para a recuperação inicial do 

perímetro cefálico que costuma ocorrer entre 6-12 meses de ICP. (25) 

 Em seguida, observamos uma aceleração do comprimento, e, finalmente, 

do peso, mas muitos ainda não atingem os escores adequados no primeiro ano 

de vida. A recuperação adequada no canal de crescimento dentro da curva de 

referência só vai acontecer mais tardiamente nessas crianças. Geralmente, o 

comprimento atinge a normalidade ao redor de 2 anos, e o peso com 3 anos de 

ICP. Mas os casos de RN extremo baixo peso (PN < 1.000g) e/ou extremos 

prematuros (IG < 28 semanas) podem necessitar de mais tempo para essa 

recuperação.(15)   
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5.6 O recém-nascido pequeno para idade gestacional  

 

Nascer pequeno estabelece a base para implicações de curto e longo 

prazo para a vida. Há diferentes definições de PIG, com diversos critérios 

adotados, sendo utilizado na neonatologia o conceito de peso e/ou o 

comprimento ao nascimento abaixo do 10º percentil (26, 27), e com isso 

abrangendo um grande número de RN com risco para complicações neonatais. 

 Entretanto, os consensos das Sociedades de Endocrinologia Pediátrica, 

classificam em PIG, o RN com o peso e/ou comprimento igual ou inferior ao -2,0 

DP, com o objetivo de deixar os grupos mais homogêneos para a avaliação das 

complicações endocrinológicas durante todo o período de desenvolvimento e 

vida adulta.  (28) (29)  

Além disso, há uma diferença importante entre os termos PIG, que se 

refere ao tamanho (peso e comprimento) ao nascimento em relação a outra 

definição amplamente utilizada que é a Restrição de Crescimento Intrauterino 

(RCIU). RCIU descreve o feto que não atinge seu potencial biológico 

esperado no útero e é uma complicação relativamente comum da gravidez, 

decorrente predominantemente de insuficiência placentária. (30) Nesse caso, a 

definição de RCIU envolve além de medidas da velocidade de crescimento do 

período fetal,  índices Doppler de função / disfunção placentária durante a 

gravidez ( 1), para fornecer uma avaliação mais robusta da restrição patológica 

do crescimento fetal, sendo bastante diferente do que é utilizado para conceituar 

um RN PIG. (31) 

 

5.7 Prevalência do pequeno para idade gestacional  

 

A diferença de definições em diferentes trabalhos e padrões de referência 

utilizados no passado, dificulta a estimativa global de bebês PIG. (32) Mas, 

estima-se que globalmente, 16% de todos os nascimentos são PIG, variando de 

7% em países industrializados a 41,5% no Sul da Ásia (33) (34). Em 2010, 32,4 

milhões de bebês (27% dos nascidos vivos) nasceram PIG em países de baixa 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fendo.2019.00055/full#B1
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e média renda, e quase 3 milhões nasceram prematuros e PIG. No Brasil, em 

2010, a estimativa de nascimentos PIG foi de 1 374 000 (1 029 700 –1 788 900) 

e de RNPT e PIG foi de 1,8% dos nascidos vivos (cerca de 193.900).  (33).  

 

5.8 O crescimento do recém-nascido pequeno para idade gestacional  

 

O catchup (CU) é comumente definido como velocidade de altura acima 

dos limites estatísticos do normal para idade ou maturidade durante um período 

definido de tempo após um período de inibição do crescimento. CU é comumente 

determinado retrospectivamente ao longo de meses ou anos até a altura adulta. 

Embora essa definição seja geralmente acordada, a medição empírica do CU 

tem múltiplos cortes, incluindo uma mudança na pontuação z de peso e/ou altura 

por idade, obtendo um z-escore de >-2 DP, ou uma mudança de z-escore>1,3 

DP, ou crescimento acima do terceiro percentil para altura (para idade) a 

qualquer momento durante o seguimento.(35) 

Um estudo histórico realizado por Karlberg et al. (36) em 1995 relatou que 

85% das crianças nascidas PIG eventualmente atingem uma altura normal. A 

maioria das crianças nascidas PIG geralmente completam o crescimento até 2 

anos de idade (37, 38), mas recém-nascidos prematuros podem levar mais 

tempo para recuperar o crescimento do que recém-nascidos a termo (39). A 

recuperação é concluída quando atingem seu potencial genético conforme 

determinado pela altura dos pais. No entanto, 10% a 15% dos nascidos PIG 

continuarão a ter estatura significativamente menor (altura ≤-2 SD) durante a 

infância e a vida adulta. (36, 40) 

 

5.9 Síndrome metabólica e aumento de risco em recém-nascidos 

prematuros   

 

Na vida intrauterina e no período pós-natal precoce, ocorre uma 

programação no tecido adiposo que vai influenciar desde a infância até a fase 

adulta. Nos prematuros, essa programação, associada a doenças futuras, pode 

ser mais evidente. A associação com o catch-up acelerado e o aumento da oferta 

calórica para recém nascidos prematuros predispõem a uma remodelação do 
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tecido adiposo e da composição corporal, favorecendo o surgimento da 

síndrome metabólica (41).  

A primeira citação do conceito de Síndrome Metabólica (SM) data de 1988 

pelo médico endocrinologista e docente da Universidade de Stanford, Prof. 

Gerald Reaven, que descreveu uma síndrome caracterizada por resistência 

insulínica, hipertensão arterial, dislipidemia e diabetes mellitus tipo 2. (42) À 

ocasião, o autor não chegou a incluir a obesidade abdominal.  

Atualmente, a SM corresponde a um conjunto de fatores bioquímicos, 

fisiológicos, clínicos e metabólicos que, quando concomitantemente presentes, 

elevam sobremaneira o risco de desenvolvimento de aterosclerose, eventos 

cardiovasculares, diabetes mellitus tipo 2 e mortalidade por qualquer causa. 

 Há diferentes definições conceituais para a síndrome metabólica entre 

crianças e adolescentes (43), e a falta de consenso nos critérios diagnósticos 

nessas faixas etárias dificulta o acompanhamento e a elaboração de estudos 

clínicos nesses pacientes.  

A International Diabetes Federation (IDF) define síndrome metabólica, em 

crianças de 10 a 16 anos,  como circunferência abdominal acima do percentil 90 

para a idade, associada a duas ou mais das seguintes alterações: triglicerídeos 

acima de 150 mg/dl, high-density lipoproteins (HDL) abaixo de 40 mg/dl, glicose 

acima de 100 mg/dl e alteração da pressão arterial (pressão arterial sistólica 

maior que 130 mmHg ou pressão arterial diastólica maior ou igual a 85 mmHg) 

(44).  

Em indivíduos acima de 16 anos, são utilizados os mesmos critérios dos 

adultos, porém, nestes, há diferentes definições (tabela 1), sejam as 

preconizadas pelo IDF ou pela American Heart Association / National Heart, 

Lung, and Blood Institute (AHA/NHLBI). 
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Tabela 1 – Definição de Síndrome Metabólica de acordo com a IDF e 

AHA/NHLBCI 

 

AHA: American Heart Association; IDF: International Diabetes Federation; 

NHLBCI: National Heart, Lung, and Blood Institute; PAS: pressão arterial 

sistólica; PAD: pressão arterial diastólica. 

 

Em crianças menores de 10 anos, o termo “síndrome metabólica” não 

pode ser utilizado, mas é recomendado acompanhar os componentes da 

síndrome nessas crianças e permanecer em vigilância se a circunferência 

abdominal for maior que o percentil 90 (44, 45). 

Além dos critérios propostos na definição de síndrome metabólica, vários 

estudos têm demonstrado que a insulina de jejum ou o cálculo do HOMA são 

indicadores importantes para avaliar a presença de resistência insulínica no 

contexto do diagnóstico e seguimento de síndrome metabólica.(46, 47) Em 

IDF (+16 anos) 

Obesidade e pelo menos dois dos 4 critérios abaixo: 

   - Circunferência abdominal ≥ 94 para homens e ≥ 80 para 

mulheres 

   - Glicemia de jejum ≥100 mg/dl ou tratamento para DM2 

   - Triglicerídeos >150 mg/dl ou em tratamento para 

hipertrigliceridemia 

   - HDL< 40 mg/dl em homens e <50 mg/dl em mulheres  

   - PAS >130mmHg ou PAD ≥85 mmHg ou em tratamento 

para hipertensão 

  AHA/NHLBCI 

3 ou mais critérios: 

   - Circunferência abdominal ≥ 102 para homens e ≥ 88 

para mulheres 

   - Glicemia de jejum ≥100  mg/dl ou tratamento para DM2 

   - Triglicerídeos >150  mg/dl ou em tratamento para 

hipertrigliceridemia 

   - HDL< 40  mg/dl em homens e <50  mg/dl em mulheres  

   - PAS >130mmHg ou PAD≥85 mmHg ou em tratamento 

para hipertensão  



14 
 

 
 

crianças e adolescentes, a dosagem da insulina apresenta limitações pelo fato 

de não haver pontos de cortes bem definidos de acordo com a idade e o sexo, e 

alguns autores questionam a validade de um ponto de corte fixo nessas faixas 

etárias. (48). Há também variações de valores relacionados à puberdade em 

função da influência dos hormônios sexuais nessa fase. Entretanto, estudos 

diversos têm demonstrado que alterações precoces sugestivas de resistência à 

insulina, com dosagens aumentadas de insulina de jejum e HOMA, são comuns 

entre crianças e adolescentes obesas, estando fortemente relacionada ao risco 

de SM.  (49) 

 

5.10 Alterações metabólicas na infância, adolescência e idade adulta 

no prematuro e pequeno para idade gestacional  

 

Um conjunto crescente de evidências apoia que o ambiente intrauterino e 

as taxas de ganho de peso durante a primeira infância podem contribuir para o 

risco de desenvolver doenças crônicas na idade adulta.(50) Em relação à 

síndrome metabólica, há vários fatores relacionados ao aparecimento em 

crianças e adolescentes, incluindo influência genética e fatores ambientais, bem 

como interferências no período pré-natal e pós-natal. (45, 51, 52).  

 Uma metanálise com 22 artigos, comparando 295.256 adultos que 

nasceram a termo com 17.030 adultos que nasceram prematuros, constatou que 

a prematuridade está associada ao aumento do colesterol total e do LDL (Low-

Density Lipoprotein) (53). A prematuridade em homens também se associou com 

uma maior pressão sistólica e um menor HDL (High-Density Lipoprotein) 

colesterol. (54) 

 O escore da síndrome metabólica, desenvolvido em 2014 por Viitasalo et 

al., também se associou negativamente com a idade gestacional, com piores 

índices quanto maior a prematuridade (55).  

Adultos que nasceram prematuros com muito baixo peso e aqueles 

pequenos para idade gestacional evidenciam um perfil metabólico desfavorável, 

com pelo menos um dos componentes da síndrome metabólica presente em uma 

proporção substancialmente maior no grupo de adultos que foram muito baixo 

peso ao nascer. (55) 
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Em relação ao perfil lipídico, adultos do sexo masculino que nasceram 

com muito baixo peso apresentam um menor HDL colesterol e aumento dos 

triglicerídeos quando comparado com o grupo controle. Indivíduos que foram 

pequenos para idade gestacional também apresentaram aumento do colesterol 

total e do LDL colesterol. (55) 

As alterações metabólicas ocorrem em prematuros de muito baixo peso 

tão precocemente quanto dois anos de idade corrigida para a prematuridade. Ao 

serem analisados os parâmetros metabólicos de 214 prematuros abaixo de 

1.500 gramas, foi evidenciado que hipertensão arterial esteve presente em 

57,5%, HDL ≤ 40 mg/dl em 29,2%, hipertrigliceridemia >110mg/dl em 22,6% e 

aumento da circunferência abdominal acima do percentil 90 em 18,8%. Além 

disso, a displasia broncopulmonar foi um fator de risco independente para 

concentrações de colesterol HDL ≤40 mg/dl. (56) 

Há ainda relação com piores índices metabólicos entre aqueles que 

nasceram prematuros e PIG.(57) Em um estudo, a síndrome metabólica foi 

encontrada aos 22 anos de idade em 2,3% dos indivíduos nascidos PIG em 

comparação com 0,3% dentre os nascidos adequados para a idade gestacional 

(AIG).   (58)  

  

 

5.11 Restrição de crescimento extrauterino 

 

Um termo atual acerca dos parâmetros de crescimento pós-natal 

corresponde à restrição de crescimento extrauterino (RCEU), que é a ausência 

de catch up de crescimento pós-natal em função de uma velocidade de 

crescimento menor que o esperado às taxas de crescimento intrauterinas de 

fetos da mesma idade gestacional.(59) Estas crianças têm um déficit calórico 

importante nas primeiras semanas de vida, o qual se manifesta em baixo ganho 

de peso e culmina em restrição de crescimento. O déficit observado afeta, além 

dos parâmetros de peso, o comprimento e o perímetro cefálico (PC). (24, 60, 61).  

Não há um consenso na definição de RCEU, com estudos observacionais 

com grande variabilidade na população selecionada usando conceitos 

diferentes.(62) Uma das definições sobre o termo RCEU é quando o peso e/ou 
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comprimento são menores que o z-escore -2 para a idade gestacional corrigida 

para a prematuridade (ICP) no momento da alta hospitalar. (63) Outro critério 

utilizado é o peso e/ou comprimento menor que o percentil 10 para ICP no 

momento da alta hospitalar. Outras definições na literatura consistem em peso 

abaixo do 3º percentil na 36ª semana, peso e/ou comprimento menor ou igual ao 

10º percentil ou a -2,0 desvios-padrão na 36ª semana ou, ainda, na 40ª semana 

pós-concepcional (59, 61) (64-67). 

Esse déficit é comumente observado nas unidades de terapia intensiva 

neonatais, acometendo predominantemente RNPT (68, 69), apesar do 

desenvolvimento de novas estratégias nutricionais, incluindo o início precoce de 

nutrição parenteral com maior quantidade de aminoácidos e lipídeos, assim 

como nutrição enteral com leite materno fortificado ou fórmulas próprias para 

prematuros (70). 

RNPT nascem durante o mais rápido período de crescimento humano e 

encontram várias dificuldades para obter uma nutrição capaz de garantir um 

crescimento e desenvolvimento adequados (24, 71-73). Além disso, há 

controvérsias sobre as necessidades nutricionais dos RNPT. Diferentes 

protocolos nutricionais entre as unidades neonatais (24, 71) e guidelines diversos 

impedem uma uniformização de conduta em relação à nutrição dos RNPT. A 

limitação de dados sobre os riscos e benefícios de práticas de alimentação mais 

agressivas nesse período culminam com aportes nutricionais insuficientes para 

garantir o crescimento adequado nos primeiros dias até semanas após o 

nascimento, ocasionando um atraso e, portanto, uma RCEU (71-73).  

Dentre os fatores nutricionais que mais interferem no ganho de peso em 

RNPT e, portanto, culminam em RCEU, destacam-se o menor aporte de 

aminoácidos na nutrição parenteral (NP) e o maior tempo necessário para 

introdução de uma nutrição enteral plena. A precocidade na introdução do leite 

materno está associada a uma melhor progressão da nutrição enteral quando 

comparada às formulas infantis(74-77). 

Há uma significativa RCEU para o peso, comprimento e PC em RNPT, 

durante o período de internação hospitalar (59, 61). Crianças prematuras 

diminuem de peso durante a primeira semana de vida, seguido por um aumento 

nas duas semanas seguintes. No entanto, se houver infecção neonatal, doenças 
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respiratórias ou nutrição inadequada, esse ganho de peso ocorre muito 

lentamente ou pode haver, até mesmo, perda ponderal (70). Além disso, o 

crescimento extrauterino é influenciado por uma interação complexa de fatores, 

e frequentemente a dificuldade de estabelecer uma nutrição adequada em RN 

doentes e clinicamente instáveis exacerba essa restrição (69).  

O peso ao nascer é um dos fatores mais relacionados à RCEU. 

Radmacher et al (78) estudaram 221 lactentes prematuros e verificaram que a 

incidência de RCEU era significativamente maior entre os que nasciam PIG e 

com pesos menores ao nascer. Lemons et al (79) avaliaram 4.438 RNMBP, 

verificando que o baixo ganho de peso era a morbidade mais frequente entre 

eles e que 97% destes apresentaram RCEU.   

Ortiz-Espejo et al (41, 64) demonstraram nos seus estudos que os fatores 

que mais influenciavam o diagnóstico de RCEU eram peso ao nascer e idade 

gestacional. Suporte nutricional, dias para recuperar o peso de nascimento e 

taxa de perda de peso máximo foram fatores associados. 

Shan et al (70) evidenciaram que, em crianças de baixo peso, quanto 

menor o peso maior a incidência de RCEU, chegando a uma  incidência 73,3% 

nos recém-nascidos de muito baixo peso (Peso de nascimento <1500g).  

Sakurai et al(80) avaliaram 416 RN de 22 maternidades no Japão com 32 

semanas de idade gestacional ou menos, e observaram que a taxa de incidência 

de RCEU para o peso, comprimento e PC foi significativamente diferente de 

acordo com a idade gestacional de nascimento. A taxa de incidência de RCEU 

com base no peso e comprimento foi extremamente alta (90%) para 23 a 26 

semanas de idade gestacional e 50 -70% para 27 a 29 semanas. Essa incidência 

caiu para 30-40% após 30 semanas de idade gestacional. Os fatores 

significativos para a incidência de RCEU para o peso e o comprimento incluíram 

se o RN era PIG, se o oxigênio era administrado até 36 semanas, a idade em 

que a amamentação foi iniciada e a idade em que a criança recuperou o peso ao 

nascer. 

O déficit de crescimento em RNPT de muito baixo peso está associado a 

diversos efeitos a longo prazo, tais como comprometimento do desenvolvimento 

neurológico(81, 82), aumento do risco de retinopatia da prematuridade(81), 
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déficits persistentes de crescimento, aumento do risco de doença cardiovascular 

e síndrome metabólica na idade adulta(41, 83-85) 
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6 METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo retrospectivo, de coorte, com levantamento de 

dados através de revisão de prontuários dos RNPTMBP, internados no centro 

de terapia intensiva neonatal, no período de 2008 a 2014, que receberam alta e 

são acompanhados no ambulatório de seguimento de RN de risco no Instituto da 

Criança do HCFMUSP, até 36 meses de ICP. 

- Critérios de inclusão: os RN que compareceram a consultas 

ambulatoriais e que tenham realizado exames laboratoriais com 

aproximadamente 36 meses (30-52 meses) de ICP.  

- Critérios de exclusão: presença de malformação, infecção congênita, 

abandono do seguimento ambulatorial ou óbito antes de completar 36 meses de 

ICP.  

As variáveis de interesse são:  

- Características do RN: sexo, idade gestacional (IG), peso e comprimento 

ao nascer; 

- A IG foi avaliada através da DUM confirmado pela ultrassonografia 

(USG) obstétrica precoce até 20 semanas de gestação, conforme rotina do 

serviço. Na ausência desta informação, a IG foi estimada pelo método de New 

Ballard (9), através da avaliação clínica do RN realizada nas primeiras 12 a 24 

horas de vida. 

- Evolução pós-natal: duração (em dias) de nutrição parenteral 

prolongada, dias de internação na UTI neonatal, intercorrências durante a 

internação, como enterocolite necrotizante (ECN), displasia broncopulmonar 

(DBP), persistência do canal arterial (PCA), hipertensão intracraniana (HIC), 

leucoencefalomalácia (LEM), sepse e retinopatia da prematuridade (ROP); 

- Condições de alta: peso, comprimento no dia da alta, ICP, tempo de 

internação;  

- A idade gestacional corrigida foi calculada a partir do ajuste da idade 

cronológica em função do grau de prematuridade. Considerando que o ideal 

seria nascer com 40 semanas de idade gestacional, descontou-se a idade 

cronológica do prematuro às semanas que faltaram para sua idade gestacional 
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atingir 40 semanas, ou seja, idade corrigida = idade cronológica – (40 semanas 

- idade gestacional em semanas). 

- Variáveis evolutivas: peso, comprimento e resultados dos exames de 

colesterol total e frações, triglicérides e glicemia com aproximadamente 36 

meses de ICP. 

As definições utilizadas no presente estudo serão: 

- Recém-nascido pré-termo: RN com menos de 37 semanas de idade 

gestacional ao nascer; (7) 

- Recém-nascido pré-termo de muito baixo peso ao nascer (RNPTMBP): 

Peso de nascimento menor que 1.500g; (86) 

- Adequado para idade gestacional (AIG): RN com peso e/ou comprimento 

de nascimento > z-escore -2 na curva de Fenton, de acordo com a Idade 

Gestacional (12, 13); 

- Pequeno para idade gestacional (PIG): RN com peso e/ou comprimento 

de nascimento ≤ z-escore – 2 na curva de Fenton, de acordo com a Idade 

Gestacional(12, 13); 

- RCEU: quando o RN apresenta, no momento da alta, peso e/ou 

comprimento abaixo do z-escore -2 na curva de Fenton de acordo com a ICP 

(13, 63, 65)  

O Z-escore (média e desvio padrão para idade gestacional) para peso e 

comprimento foi calculado no nascimento e no momento da alta hospitalar, de 

acordo com a calculadora de crescimento desenvolvida por Fenton (13, 87, 88). 

O Z-escore para peso e comprimento ou estatura aos 36 meses de ICP foram 

calculados através do programa GrowthXP (PC Pal, versão 2.5), tendo como 

referência as curvas da OMS/2006-2007 

Catch-up: mudança na pontuação z de altura e peso por idade, obtendo 

um Z-ESCORE de >-2 Desvio Padrão aos 36meses de seguimento. 

. 

6.1 Análise estatística 

 

Os dados armazenados em planilha Excel foram analisados usando o 

software estatístico SPSS 20.0. 



21 
 

 
 

A casuística (n=185) foi dividida em 2 grupos: PIG (n = 94) e AIG (n = 91). 

As variáveis contínuas com distribuição assimétrica serão comparadas através 

teste de Mann-Whitney e as variáveis representadas por z-escore, através de 

teste t.  

As variáveis nominais serão descritas através de suas frequências e 

comparadas entre os grupos através do teste de Fisher. 

O tamanho amostral confere ao estudo 80% de poder para encontrar 

diferença igual ou maior que 30% na comparação de frequências e diferenças 

iguais ou maiores que 0,4 na comparação de médias (GraphPad StatMate, 1.01). 

O tamanho amostral é suficiente para a comparação de medianas (tuitive 

Biostatistics, Harvey Motulsky, Oxford University Press, 1995). Em todas as 

análises será adotado um nível de significância de 5%. 
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7 RESULTADOS 

 

Inicialmente, 516 RN foram potencialmente elegíveis para a inclusão no 

estudo. Contudo, após avaliação dos dados dos prontuários e exclusão de 

pacientes com dados incompletos e 1 por ser grande para idade gestacional 

(GIG), foram incluídos 185 pacientes (figura 1). De acordo com z-escore de peso 

e comprimento na curva de Fenton(87), nosso estudo revelou que 50,8% dos 

RNs eram pequenos para idade gestacional, sendo alocados no grupo PIG. 

 

Figura 2: Diagrama de fluxo dos participantes 

 

A tabela 2 resume os dados clínicos dos RN ao nascimento, alta e na 

consulta de 36 meses. Do total, 99 (53,5%) crianças eram do sexo feminino. Ao 

nascimento, a idade gestacional média foi de 30,6 (±2,6) semanas, sendo 

significativamente menor no grupo AIG (p<0,0001). Ao nascimento, o peso 

médio foi 1,096 (±0,252) e o comprimento foi 35,9cm (±2,9). O peso e o 

comprimento foram semelhantes entre os grupos, entretanto os Z-escores para 

o peso e para o comprimento foram menores no grupo PIG. (p<0,0001).  
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Tabela 2. Características clínicas dos pacientes ao nascimento, na alta e 

aos 36 meses de seguimento 

 Total PIG AIG p** 

N 185 94 (50,8%) 91 (49,2%)  

Sexo Feminino 99 (53,5%) 50 (53,2%) 49 (53,8%) 0,93 

Nascimento     

Idade Gestacional 30,6±2,6 32,1±2,3 29,0±2,1 0,0001* 

Peso (Kg) 1,096±0,252 1,074±0,278 1,119±0,223 0,35 

Compr. (cm) 35,9±2,9 35,6±3,2 36,2±2,6 0,40 

Z- Escore Peso -1,2±1 -2,09±0,6 -0,42±0,66 0,0001* 

Z- Escore Compr. -1,5±1,2 -2,51±0,8 -0,62±0,7 0,0001* 

Alta     

IGc 39,6±0,9 40,12±2,9 37,9±2,6 0,0001* 

Peso (Kg) 2,168±0,298 2,094±0,225 2,245±0,343 0,0001* 

Compr. (cm) 43,2±3,9 43,1±2,1 43,7±2,5 0,057 

Z- Escore Peso -2,8±1,1 -3,47±0,9 -2,12±0,9 0,0001* 

Z- Escore Compr. -3,0±1,4 -3,62±1,3 -2,36±1,2 0,0001* 

36 meses     

IGc 35,8±5,7 36,21±6,5 35,5±4,9 0,55 

Z- Escore Peso -0,88±1,5 -1,38±1,25 -0,43±1,51 0,0001* 

Z- Escore Compr. -0,76±1,4 -1,12±1,37 -0,44±1,25 0,001* 

AIG: Adequado para idade gestacional; PIG: Pequeno para idade gestacional; 

Kg: Quilograma; cm: Centímetros; IGc: Idade Gestacional corrigida 

* Correlação significativa em p≤0.005 

** Comparação entre PIG e AIG 

 

 

Na alta, a IGc média foi de 39,6±0,9 semanas, sendo maior no grupo PIG 

(p=0,0001). Na alta hospitalar, a média de peso do grupo AIG (P= 2,245±0,343 

Kg) foi significativamente maior que o do grupo PIG (P= 2,094±0,225 Kg).  
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Avaliando a evolução das variáveis antropométricas, os Z-escores de 

peso e crescimento no nascimento, na alta hospitalar no seguimento de 36 

meses foram significativamente menores no grupo PIG (figura 2). 
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Figura 2. Comparação dos Z-escore do Peso e do Comprimento entre os grupos 

PIG e AIG ao nascimento (A e D), na alta (B e E) e aos 36 meses (C e F). 
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Figura 3. Comparação do Z-escore para o peso dos grupos (PIG e AIG) entre o 

nascimento, alta e no seguimento de 36 meses 

*Comparação entre dados do nascimento e da alta 

**Comparação entre dados do nascimento e do seguimento de 36 meses 

***Comparação entre dados da alta e do seguimento de 36 meses 

 

Além disso, comparando-se os grupos isoladamente em momentos 

diferentes (nascimento, alta e aos 36 meses), ambos apresentaram redução 

significativa do Z-escore do peso (figura 3) entre o nascimento e a alta, e 

aumento entre a alta e o seguimento de 36 meses. Durante a internação 

hospitalar, houve uma mudança de z-escore de peso de -1,7(+- 0,9) para o grupo 

AIG e de - 1,39 (+-0,9) para o grupo PIG.  Entre os valores de Z-escore do peso 

do nascimento e dos 36 meses, no grupo PIG, houve um catch-up de peso 

significativo nos 3 primeiros anos de vida, com um delta z-escore de peso de + 

0,7.  

Levando-se em consideração o comprimento dos grupos AIG E PIG 

(figura 4) também houve redução significativa do Z-escore entre o nascimento e 

a alta, e aumento entre a alta e o seguimento de 36 meses. Os valores dos 36 
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meses foram significativamente maiores que os do nascimento, mostrando 

catch-up relevante entre estes períodos (p<0,0001). 

Figura 4. Comparação do Z-escore para o comprimento de ambos os grupos 

(PIG e AIG) entre o nascimento, alta e no seguimento de 36 meses 

*Comparação entre dados do nascimento e da alta 

**Comparação entre dados do nascimento e do seguimento de 36 meses 

***Comparação entre dados da alta e do seguimento de 36 meses 

 

Dentro os PIG, 70,2% (n=66) fizeram catch-up para peso, e 71,2% (n=67)  

fizeram o catch-up para comprimento. A evolução do Z-escore para peso e 

comprimento aos 36 meses do Recém-nascidos PIG pode ser vista na figura 5.  
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Figura 5. Evolução do Z-escore para peso (A) e comprimento (B) aos 36 meses 

do Recém-nascidos PIG. 

 

A tabela 3 resume os dados evolutivos pós-natais até a alta. Os pacientes 

ficaram em média 63,1±30,2 dias internados e, durante este período, 98,4% 

perderam peso em até duas semanas de vida, sem diferença relevante entre os 

grupos. Entretanto, o delta z de perda de peso foi maior no grupo AIG.  Cerca de 

91,9% dos RNs fizeram uso de nutrição parenteral, sendo mais comum no grupo 

AIG. Ainda em relação ao período de internação, a maioria dos pacientes 

(68,6%) tiveram algum tipo de complicação, sendo a mais prevalente a PCA, que 

se mostrou significativamente mais comum no grupo PIG. 

 

A RCEU, definida como z-escore menor que -2 desvio-padrão na alta 

hospitalar, foi mais prevalente no grupo PIG, acometendo a totalidade dos 

pacientes deste grupo. Fato justificável pelo achado de perda de peso nos 

primeiros dias de vida até a alta hospitalar em 93 (98,4%) pacientes que 

nasceram pequenos para a idade gestacional. 

 

 

 

 

 

A B 
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Tabela 3. Evolução pós-natal até a alta dos RNPTMBP 

Variável Total PIG AIG p** 

Dias de 

internação 
63,1±30,2 61,5±33,7 64,8±26,3 0,460  

Perda de peso     

Sim 182 (98,4%) 93 (98,9%) 89 (97,8%) 0,54 

Quantidade (kg) 0,116±0,63 0,115±0,63 0,132±0,66 0,765 

RCEU     

Peso e/ou comp. 154 (83,2%) 94 (100%) 60 (65,9%) 0,001* 

NPP     

Sim 170 (91,9%) 80 (85,1%) 90 (97,8%) 0,001 

Dias de NPP 18,3±11,4 14±4,2 22,4±11,1 0,335 

Houve 

complicações 
    

Sim 127 (68,6) 60 (63,8%) 67 (73,6%) 0,20 

ECN 6 (3,24%) 2 (33,3%) 4 (66,7%) 0,430 

DBP 43 (23,24%) 23 (53,4%) 20 (46,6%) 0,520 

PCA 70 (37,83%) 45 (64,2%) 25 (35,8%) 0,001* 

HIC 71 (38,37%) 33 (46,6%) 38 (53,5%) 0,352 

LEM 8 (4,32%) 5 (62,5%) 3 (37,5%) 0,498 

SEPSE 74 (37,29%) 37 (50%) 37 (50%) 0,857 

ROP 45 (24,32%) 21 (47%) 24 (53%) 0,522 

Kg: Quilograma; NPP: nutrição parenteral; ECN: Enterocolite necrotizante; DBP: 

Displasia broncopulmonar; PCA; persistência do canal arterial; HIC: hipertensão 

intracraniana; LEM: leucoencefalomalácia; ROP: retinopatia da prematuridade. 

* Correlação significativa em p≤0.005 

** Comparação entre PIG e AIG 

 

 

A tabela 4 retrata as variáveis laboratoriais coletadas no seguimento de 

36 meses. Os valores dos exames do perfil lipídico, assim como as 

concentrações de glicemia e insulina foram semelhantes entre os grupos, sem 

diferenças estatísticas.  



30 
 

 
 

Tabela 4. Variáveis laboratoriais aos 36 meses de follow-up 
 

Total PIG AIG p 

HDL (n=107) 45,8±14,5 46,4±16,3 45,3±12,5 0,69 

VLDL (n=106)  16,4±8,8 16,2±5,4 16,9±11,7 0,70 

LDL (n=106)  97,9±27,7 99,5±27,4 96,2±28,3 0,55 

Colesterol 

Total(n=114) 

153,3±34,4 155,1±34,8 151,1±34,2 0,54 

TGL(n=113) 82,2±44,3 79,1±27,3 85,9±58,4 0,41 

Glicemia (n=96) 78,7±11,4 80±8,4 77,5±13,7 0,27 

Insulinemia (n=15) 5,4±4,3 4,9±4,0 6,1±4,8 0,6 

Glicemia >100 1 (0,5%) 0 (0%) 1 (100%) 0,315 

LDL>100 27 (14,6%) 12 (44,4%) 15 (55,6%) 0,836 

HDL<40 33 (17,8%) 12 (36,3%) 21 (63,7%) 0,217 

TGL>75 54 (29,2%) 22 (40,7%) 32 (59,8%) 0,326 

TGL>100 22 (11,9%) 12 (54,5%) 10 (45,5%) 0,344 

Kg: Quilograma; cm: Centímetros; HDL: Hight Density Lipoproteins; VLDL: Very 

Low Density Lipoprotein; LDL: Low density Lipoproteins; TGL: triglycerides : 

 

 

 Quando distribuímos a amostra em relação à apresentação de RCEU 

(tabela 5), percebemos que os RN que evoluíram com RCEU tiveram mais 

complicações. No entanto, só apresentaram diferença estatisticamente 

significativa para hipertensão intracraniana (p=0,04) e retinopatia da 

prematuridade (p=0,007). Não houve diferença estatística entre os grupos com 

e sem RCEU em relação aos exames laboratoriais após 36 meses de 

acompanhamento. 
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Tabela 5. Associação entre RCEU e complicações  

 

 
 

No de casos RCEU Sem RCEU p  

n (%) 185 154 31   

Internação   

Complicações 127 (68,6%) 107 (69,4%) 20 (64,5%) 0,587  

ECN 6 (3,2%) 6 (3,9%) 0 (0%) 0,264  

BDP 43 (23,2%) 39 (25,3%) 4 (12,9%) 0,135  

PCA 70 (37,8%) 58 (37,6%) 12 (38,7%) 0,913  

HIC 71 (38,3%) 64 (41,5%) 7 (22,6%) 0,047*  

LEM 8 (4,3%) 6 (3,9%) 2 (6,4%) 0,523  

SEPSE 74 (40%) 61 (39,6%) 13 (41,9%) 0,809  

ROP 48 (25,9%) 46 (29,9%) 2 (6,4%) 0,007*  

Após 36 meses  

Glicemia >100 1 (0,5%) 0 (0%) 1 (3,2%) 0,674  

LDL>100 27 (14,6%) 23 (14,9%) 4 (12,9%) 0,803  

HDL<40  71 (38,4%) 57 (37%) 14 (45,2%) 0,173  

TGL>75 54 (29,2%) 47 (30,5%) 7 (22,6%) 0,387  

TGL>100 22 (11,9%) 21 (13,6%) 1 (3,2%) 0,101  

RCEU: restrição ao crescimento extrauterino; ECN: Enterocolite necrozante 

DBP: Displasia broncopulmonar; PCA; persistência do canal arterial; HIC: 

hemorragia intracraniana; LEM: leucoencefalomalácea; ROP: retinopatia da 

prematuridade; HDL: Hight Density Lipoproteins; VLDL: Very Low Density 

Lipoprotein; LDL: Low density Lipoproteins; TGL: triglycerides. *Correlação 

significativa em p≤0.05 
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8 DISCUSSÃO 

 

O estudo em questão se destacou pelo grande número de crianças 

prematuras nascidas PIG (50,8% da amostra), considerando peso e/ou 

comprimento abaixo do -2,0 DP para sexo e IG, sendo acima das médias 

encontradas na literatura. (28) 

Ao nascimento e durante o seguimento, o z-escore de peso e crescimento 

dos bebês AIG foi significativamente maior do que nos bebês PIG, assim como 

observado por Deng Y et al (2019). (89) Além disso, a idade gestacional menor 

encontrada entre os bebês AIG é compatível com os dados da literatura, que 

explicam esse fato pela gestação ter sido interrompida antes de que houvesse 

um maior comprometimento do crescimento (90). 

Em relação à perda de peso durante a internação, 98,4% dos recém-

nascidos prematuros de nossa amostra tiveram perda de peso, corroborando 

com os dados da literatura sobre a perda de peso inicial das crianças nascidas 

prematuras.  Em nossa amostra, 100% das crianças que nasceram pequenas 

para idade gestacional tiveram perda de peso durante a internação hospitalar.  

  A perda ponderal (delta Z) foi mais intensa entre os prematuros nascidos 

AIG, semelhante ao observado em outros estudos (91-93).  Além disso, o RNPT 

AIG também apresentou um pior crescimento durante a internação quando 

comparado com RNPT PIG. Uma explicação pode estar relacionada à menor 

idade gestacional dos RN AIG em nossa amostra, culminando em maior 

imaturidade e maiores problemas relacionados à prematuridade, e do maior uso 

de nutrição parenteral por esse grupo, com maior dificuldade de atingir a nutrição 

enteral plena. (93) Além disso, Funkquist et al.(91) afirmaram que os prematuros 

nascidos com maiores escores Z de peso e de comprimento teriam ambiente e 

crescimento intrauterinos mais estáveis e portanto, seriam mais sensíveis aos 

fatores ambientais.   

A desaceleração do crescimento pós-natal é frequente em prematuros, 

com diminuição dos escores Z de peso e/ou comprimento, sugerindo que o 

crescimento do RNPT fora do ambiente uterino não pode ser comparado ao 

crescimento do feto. Muitos prematuros não conseguem atingir as curvas de 

referência de crescimento intrauterino até o termo, em especial aqueles nascidos 
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com IG inferior a 32 semanas e os nascidos PIG, conforme descrito por Hack et 

al..(83) 

Comorbidades secundárias à prematuridade influenciam 

consideravelmente os padrões de crescimento por idade gestacional em bebês 

prematuros. (94) Klevebro et al (2016) verificaram que o padrão de crescimento 

pós-natal estava associado a morbidades como ROP, BDP e ECN, assim como 

verificamos em nosso estudo que os bebês com comorbidades, apresentaram 

maior restrição de crescimento, com diferença estatisticamente significativa para 

hipertensão intracraniana (p=0,04) e retinopatia da prematuridade (p=0,007). 

Em relação ao catch-up, os estudos não concordam uniformemente sobre 

o tempo de início de catch-up para diferentes parâmetros de crescimento e o uso 

de definições diferentes torna difícil comparar os resultados. Em relação à idade, 

a maioria identifica um catch-up growth até os 2 anos de idade (95), enquanto 

outros avaliaram o catch-up growth até a idade de 3 anos. (96, 97) No entanto, 

as características do crescimento e recuperação não são bem definidas em 

recém-nascidos muito prematuros (idade gestacional inferior a 32 semanas) ou 

com peso ao nascer muito baixo. De uma maneira geral, no acompanhamento 

desses pacientes, embora existam dados contraditórios, pode ser observado um 

crescimento de recuperação que pode se desenvolver em estágios posteriores 

e, até afetar seu tamanho adulto. (98, 99) 

Em função dessa variação, com alguns estudos ainda relatando 

mudanças de z-escore entre 2 e 3 anos de idade, optamos por avaliar os 

parâmetros de peso e comprimento aos 36 meses de idade gestacional corrigida 

para prematuridade a fim de entender melhor as variações antropométricas da 

amostra. Em relação ao ponto de corte de z-escore -2, em nosso trabalho, 

observamos que dentre os PIG, 70,2% (n=66) estiveram acima do z-escore -2 

para peso aos 36 meses de ICP e 71,2% (n=67) estiveram acima do z-escore -

2 para comprimento. Esses valores foram menores que o catch-up esperado 

para 85-90% dos RN nascidos PIG comumente relatados (36). Entretanto, 

alguns estudos observaram que quanto maior a prematuridade e menor o peso 

ao nascer, maior dificuldade de realizar o catch-up (39), o que pode ter justificado 

as menores porcentagens em nossa amostra.  
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 Além disso, aos 36 meses, os recém nascidos que nasceram PIG 

persistiram com z-escore menor de peso e comprimento em relação aos AIG. 

Gutbrod et al. (100) em seu estudo também demonstraram que as crianças 

nascidas prematuras e PIG persistiram com menor escore Z de peso e 

comprimento no seguimento clínico, aos 5 anos, quando comparadas às 

nascidas AIG de mesma IG. Além disso, outros estudos da literatura que 

avaliaram a evolução de peso e estatura de crianças de muito baixo peso e 

prematuras ao nascer também evidenciaram que após a alta hospitalar, os 

recém-nascidos extremamente baixos permanecem com menor comprimento e 

peso em cada idade corrigida ao longo da infância e adolescência quando 

comparados aos bebês de peso ao nascer normais e aos gráficos de 

crescimento da Organização Mundial da Saúde. (97, 101) 

Na literatura, já está bem estabelecido que há um maior risco para o 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares (hipertensão e dislipidemia) e 

diabetes tipo 2 durante a idade adulta em crianças nascidas com baixo peso e 

pequenas para idade gestacional. (5, 6, 102). Heidemann e  col  (56) 

evidenciaram que essas alterações podem começar precocemente na infância, 

tão cedo quanto 24 meses de idade corrigida para prematuridade. Em nosso 

estudo, entretanto, em relação às variáveis laboratoriais que avaliam o perfil 

lipídico e glicêmico, não observamos diferenças estatísticas aos 36 meses de 

idade corrigida para os grupos PIG/AIC com ou sem RCEU.  Isso pode ter 

acontecido pelo tamanho da amostra e pela grande quantidade de perdas no 

seguimento.   
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9 LIMITAÇÕES DO TRABALHO 

 

Por se tratar de um estudo retrospectivo, com análise de prontuários, 

alguns dados foram perdidos por não terem sido preenchidos corretamente nos 

prontuários, e, portanto, não puderam ser analisados. A amostra que 

inicialmente eram de 516 RN potencialmente elegíveis foi reduzida para 185 por 

dados insuficientes do prontuário.  

 Além disso, consideram-se limitações do trabalho não termos dados 

extensivos acerca dos antecedentes gestacionais das mães e os fatores 

desencadeadores do nascimento prematuro da criança. Em relação ao período 

pós-natal, faltaram dados acerca da dieta das crianças, como o tempo e duração 

do aleitamento materno.  

Em relação ao crescimento das crianças, temos a avaliação em três 

momentos: no nascimento, na alta hospitalar e aos 36 meses de idade corrigida 

para a prematuridade. O ideal seria ter um seguimento mais linear e intensivo 

desses prematuros a fim de avaliar a velocidade de crescimento em momentos 

mais próximos, tais como em 12 e 24 meses de ICP.  
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10 CONCLUSÕES 

 

Em nosso estudo, 50,8% da amostra era de pequenos para idade 

gestacional. Houve um pior z-escore de peso e de crescimento das crianças que 

nasceram pequenas para idade gestacional em todas as fases de 

acompanhamento. Este fato desafia os neonatologistas e todos os profissionais 

que lidam com essas crianças a tentarem conseguir maneiras mais adequadas 

de promover ganho de peso e crescimento nesta fase que vai do nascimento ao 

momento da alta hospitalar, bem como no seguimento ambulatorial dessas 

crianças.   

Aos 36 meses, a maioria das crianças que nasceram PIG conseguiram 

apresentar z-escore para peso e comprimento acima de -2 desvios-padrão, 

configurando um catch-up adequado.  

Com relação a complicações, constatamos mais complicações em 

crianças que tiveram restrição do crescimento extrauterino, apesar de só ter 

havido significância a retinopatia da prematuridade e a hipertensão 

intracraniana, o que pode ser explicado talvez pelo tamanho da amostra que, 

embora numerosa, não teve poder estatístico suficiente para dar significância a 

determinados achados.  

 Em nosso estudo, não houve alterações significativas no perfil lipídico e 

da glicemia entre os grupos PIG x AIG, com ou sem RCEU aos 36 meses de 

idade gestacional corrigida para a prematuridade. Entretanto, talvez com um 

maior número de casos aumente a diferença e haja relevância estatística. 

Apenas a título de especulação, fica a questão de se em etapa posterior de vida, 

tais alterações se farão presentes, o que mereceria um seguimento mais a longo 

prazo dessas crianças.  
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ANEXO 1 – CURVAS DE CRESCIMENTO PARA PREMATUROS DE FENTON 
(2013)  
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ANEXO 2 – GRÁFICOS DE CRESCIMENTO DA 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE (OMS/2006-2007) 
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