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Yamamoto RM. Avaliação do crescimento físico de crianças nascidas com peso 
insuficiente,  do nascimento até o início da idade escolar (tese). São Paulo: 
Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2007. 93p. 
 

O peso de nascimento insuficiente é decorrente, principalmente em 
países em desenvolvimento, da restrição de crescimento intrauterino. Embora 
as crianças nascidas com peso insuficiente correspondam a 30% dos 
nascimentos, o seu crescimento até a idade escolar tem sido pouco estudado. 
Não há informações sobre as diferenças existentes entre o crescimento das 
crianças nascidas com peso insuficiente e as nascidas com peso adequado. 
Neste estudo, foi avaliado o crescimento alcançado na idade pré-escolar por 
323 crianças nascidas com peso insuficiente, comparado-o com o crescimento 
de 886 crianças nascidas com peso adequado, tendo como referencial os 
valores do NCHS 2000. Foi analisada a influência do sexo, idade, idade 
materna ao nascimento da criança, tempo de aleitamento materno, morbidade, 
escolaridade materna, número de pessoas na casa e há quanto tempo 
freqüentava a creche no crescimento alcançado pelas crianças nascidas com 
peso insuficiente na idade pré-escolar.  No conjunto, o crescimento alcançado 
pelas crianças com peso de nascimento insuficiente foi menor que o observado 
para as crianças com peso de nascimento adequado, tanto em peso quanto em 
estatura. O tempo que a criança freqüenta a creche e o número de pessoas na 
casa foram fatores de risco associados ao menor crescimento entre as crianças 
com peso de nascimento insuficiente. A idade da criança foi associada também, 
porém, como fator de proteção. O crescimento ponderal deficiente teve o tempo 
que a criança freqüenta a creche como fator de risco e a idade da criança e a 
escolaridade materna como fatores de proteção. Se comparados com crianças 
de condição sócio-econômica semelhante que apresentaram peso de 
nascimento adequado, as crianças com peso de nascimento insuficiente são de 
risco para retardo de crescimento até a idade pré-escolar, evidenciando a 
necessidade de receber uma atenção diferenciada nos programas de atenção à 
saúde, incluindo a monitorização do crescimento. 
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SUMMARY 

Yamamoto RM.  Evaluation of the physical growth of insufficient birth weight 
children, from birth until the beginning of the scholar age (tese). São Paulo: 
Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2007. 93p. 
 
The insufficient birth weight is decurrent, mainly in developing countries, of the 
intrauterine growth restriction. Although they mean 30% of the births, the growth 
of insufficient birth weight children has been little described, also until the 
scholar age. The influence of the demographic and socioeconomic  variables in 
the growth of this group, until the scholar age, also needs to be established. 
There are not informations on the existing differences between the growth of the 
insufficient birth weight children and that observed for the adequate birth weight 
ones. In this study, the growth reached until the preschool age of 323 insufficient 
birth weight children was evaluated, compared with referential NCHS 2000 and 
to the growth of 886 adequate birth weight children. It was analyzed the 
influence of the sex, age, maternal age at the birth of the child, breast feeding 
duration, diseases, maternal literacy, number of people in the house and time of 
frequency to the day-care center on the growth reached for the insufficient birth 
weight children, until the scholar age. The reached linear growth until the scholar 
age for the insufficient birth weight children was inferior to the expected values 
of the NCHS 2000 referential. The growth reached by the insufficient birth 
weight children was inferior to the observed for the adequate birth weight 
children, in weight, stature and body mass index. The time that the child attends 
the day-care center and the number of people in the house were risk factors 
associated to growth retardation, among the insufficient birth weight children. 
The age of the child was also associated, however, as protection factor. The 
deficient weight evolution had the time that the child attends the day-care center 
as risk factor and the age and maternal literacy as protection ones. If compared 
to children of similar socioeconomic condition, but of adequate birth weight, the 
insufficient birth weight children are of risk to growth retardation until the scholar 
age. Thus, the insufficient birth weight children must have a differential attention 
in the growth monitoring programs. 



1. INTRODUÇÃO  
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A Pediatria é o campo da Medicina que estuda a saúde do ser humano do 

nascimento aos 19 anos de idade, entre a fecundação e a puberdade. Seu foco 

de atuação visa proteger as crianças e os adolescentes no seu processo de 

desenvolvimento, permitindo a expressão máxima de seus potenciais biológicos 

e sociais, para que venham a ser adultos saudáveis, felizes e úteis para a 

sociedade. Um dos componentes fundamentais deste processo de 

desenvolvimento, entendido como o conjunto de transformações que o 

indivíduo sofre até alcançar a idade adulta, é o crescimento físico 5. 

  

1.1. A influência dos fatores genéticos e ambientais no crescimento  

 

 O processo de crescimento físico dos seres humanos tem uma 

predeterminação genética, que também pode ser denominada potencial 

biológico para o crescimento e que determina, conseqüentemente, as 

modificações do peso, da altura e das suas proporções corpóreas, desde a 

concepção até a idade adulta. A predeterminação genética faz parte da 

constituição do ser humano 137,142,147,174. Embora seja determinado, de maneira 

imediata, pelas características genéticas dos pais, o potencial biológico para o 

crescimento também reflete aspectos comuns ao “pool” genético da(s) etnia(s) 

que formou (formaram) o grupo populacional ao qual o indivíduo pertence 

104,105,170. Influências intrínsecas 88,152 (características próprias do indivíduo) ou 

extrínsecas, próprias do meio em que está inserido, presentes desde a 

concepção, podem modificar o prognóstico individual de crescimento 
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estabelecido pela herança genética. 

 Os fatores intrínsecos do crescimento abrangem os hormônios 

produzidos pelo próprio organismo, que devem estar presentes em 

concentrações adequadas e também a capacidade dos órgãos e/ou tecidos, 

para viabilizar o crescimento normal 29,163,180. Os fatores extrínsecos são 

oriundos do ambiente de vida do indivíduo, que podem proteger ou 

comprometer a expressão do seu potencial genético de crescimento. O 

pediatra, para proteger e promover a saúde, deve identificar as características 

constitucionais da criança e do adolescente e atuar para preservar a ação dos 

fatores protetores do crescimento normal, procurando reduzir ao mínimo o 

impacto negativo dos fatores adversos.  

 O diagnóstico clínico das características constitucionais relacionadas ao 

potencial de crescimento é parte fundamental da consulta pediátrica157. É 

importante conhecer a altura dos familiares pertencentes às gerações mais 

próximas, incluindo os pais, os irmãos e os avós, para tornar  mais precisa esta 

avaliação. Tanner et alli (1985), entre outros autores, estabeleceu um método 

para realizar uma estimativa, isto é, um prognóstico de crescimento (altura alvo) 

individual para crianças e adolescentes, a partir da  altura dos pais180. Ao 

realizar esta avaliação, principalmente em países em desenvolvimento, que 

ainda estão em busca de melhores condições de vida, é necessário considerar 

que a altura dos pais, por sua vez, não é exclusivamente resultante do seu 

próprio potencial genético, mas retrata, em parte, a ação dos fatores ambientais 

presentes durante toda a fase de seu crescimento físico. 
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 O processo de crescimento na infância e na adolescência é influenciado 

pelos fatores ambientais, muitos deles vinculados ao  nível sócio-econômico de 

sua família, portanto, às suas condições de vida2,54,70,96,98,101,106,113,132,148,188 .  

O fenômeno conhecido como tendência secular de crescimento é a 

mudança progressiva na estatura média da população na infância, na 

adolescência e na idade adulta. Ele é positivo, quando melhorias nas condições 

de vida da população, medidas entre outras pelo aumento do produto interno 

bruto,  propiciam uma proteção maior à expressão do potencial biológico para o 

crescimento. Ele é ausente, quando uma população já atingiu a expressão 

máxima de seu potencial para o crescimento ou quando não ocorreram 

mudanças nas condições de vida de uma população que ainda não tem boas 

condições de vida. Uma tendência secular de crescimento negativa tem sido 

observada em populações que apresentaram piora das suas condições de vida 

61,86,110,127. 

A estatura pode ser utilizada para avaliar a qualidade de vida e de saúde 

de populações no mundo e também o seu estado nutricional, tanto no início da 

idade adulta quanto na infância e na adolescência 34,181,199. A organização 

mundial de saúde (OMS) considera que, em populações de baixa renda, a 

baixa estatura em adultos jovens também representa um indicador da 

iniqüidade sócio-econômica 96,188. 

 Até os dias atuais, as famílias de baixa renda possuem maior dificuldade 

de acesso aos serviços, de saúde inclusive, quer por residirem geralmente em 

áreas mais distantes, quer por uma menor disponibilidade de tempo ou de 
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recursos para procurá-los 89,112,187. No Brasil, variando conforme a região, o 

acesso aos serviços de assistência pré-natal e a qualidade da assistência 

prestada  ainda encontram-se muito abaixo do ideal, o que tem contribuído para 

manter uma elevada prevalência de baixo peso ao nascer, ao redor de 9% dos 

nascimentos 12,19,25,58114. 

Estudos populacionais têm demonstrado que a alimentação das famílias 

de baixo nível sócio-econômico, habitualmente, é deficiente em calorias, 

plenamente justificado pelo seu menor poder aquisitivo1,6-

8,21,69,78,146,164,176,185,214,217. Nos primeiros dois anos de vida, o aleitamento 

materno, seguramente um fator de proteção ao crescimento sadio dos 

lactentes, apresenta, inclusive em nosso meio, uma duração média muito 

aquém do período considerado como adequado e necessário, particularmente 

entre as famílias de baixo nível sócio-econômico, o que é ainda mais grave em 

termos de impacto para o crescimento 40,47,76,82,127. 

 Comprometendo um elevado porcentual de sua renda com a aquisição 

de alimentos, as famílias de baixo nível sócio-econômico vivem em moradias de 

baixa salubridade. Este ambiente adverso propicia maior freqüência de 

problemas mórbidos, respiratórios ou infecto-contagiosos em geral, que 

também acabam por repercutir negativamente sobre o crescimento da criança 

46,55,66,101,200. A estas condições ambientais desfavoráveis, habitualmente 

somam-se agravantes psico-sociais, de estruturação familiar inclusive, que 

interferem no relacionamento afetivo mãe-filho e predispõem a uma estimulação 

inadequada, comprometendo mais ainda a evolução do processo de 
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crescimento e desenvolvimento162,171,175.  

 Nos países subdesenvolvidos e mesmo nos que estão em fase de 

transição sócio-econômica, como é o caso do Brasil, os estudos populacionais 

têm contribuído  para evidenciar a repercussão dos problemas sociais comuns 

ao terceiro mundo sobre o crescimento infantil 68.  

 

1.2. A monitorização do crescimento  

 

 Particularmente quando já ocorreu em nosso meio uma expressiva 

redução das taxas de mortalidade infantil, a assistência primária à saúde da 

criança apresenta como objetivo fundamental buscar alternativas de modo a 

contribuir para a melhoria da qualidade de vida de crianças e adolescentes, 

sendo o crescimento infantil, neste sentido, um de seus indicadores positivos 

mais importantes 34,52,62,181,209.  

A monitorização do crescimento é uma ação básica de saúde proposta 

pela OMS como uma estratégia no combate à mortalidade infantil e à 

desnutrição energético-protéica. No Brasil, os estudos epidemiológicos indicam 

que o crescimento e o estado nutricional na faixa etária pediátrica precisam ser 

continuamente avaliados, em função das taxas de prevalência de desnutrição 

energético-protéica e de baixa estatura ainda elevadas, principalmente nas 

regiões norte e nordeste do país e em bolsões de pobreza espalhados por todo 

o país 21,22,123,124. A variação da prevalência de desnutrição e de baixa estatura 

são decorrentes da má distribuição de  renda e da desigual qualidade de vida 
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observada desde as metrópoles até as cidades médias ou pequenas.    

 Tanto nos países desenvolvidos quanto naqueles ainda em 

desenvolvimento, o estabelecimento de referenciais de crescimento normal 

utilizáveis na  faixa etária pediátrica continua sendo alvo de estudos e 

discussões 48,49,65.  

Independentemente do peso de nascimento da criança e dos referenciais 

de crescimento utilizados, a alteração da sua curva de crescimento, 

caracterizada inicialmente por perda ou ganho de peso insuficiente ou nulo, 

indica que a criança deve ser considerada de risco para falhas de crescimento 

ou até mesmo incluída em programas de recuperação do crescimento e do 

estado nutricional 166. Em regiões de transição sócio-econômica, como é 

atualmente o caso do Município de São Paulo, observa-se, no 

acompanhamento do processo de crescimento, um predomínio das formas 

leves de retardo de crescimento, ponderal ou linear. Nesta situação 

epidemiológica, o declínio ou a retificação da curva ponderal são pouco 

prevalentes e a necessidade de utilizar referenciais adequados é ainda maior, 

pois a tendência observada do crescimento individual precisa ser comparada 

com a tendência esperada no referencial escolhido, para que se possa 

identificar uma eventual desaceleração do crescimento. 

 No processo de monitorização do crescimento, são utilizados gráficos 

elaborados a partir de estudos populacionais, que funcionam como referenciais 

para o crescimento normal, permitindo avaliar individualmente a tendência da 

evolução do peso,  da estatura, do perímetro cefálico e eventualmente de 
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outros índices antropométricos 71,72,85,107,130,134,143-145,150,172,179,204. Além disto, 

permitem  a comparação do indivíduo frente à variabilidade que aquele 

parâmetro antropométrico apresenta na população de referência.  

 

 

 

1.3. A utilização da antropometria na avaliação do crescimento 

 

Antropometria, palavra de origem greco-latina que significa medida do 

homem, deriva dos primeiros estudos e investigações produzidos sobre as 

dimensões do corpo humano e as doenças a elas associadas realizados por 

Hipócrates. Pode-se definir a antropometria como a ciência que estuda as 

dimensões do corpo humano quanto ao volume e aos comprimentos 

longitudinal e transversal, proporcionalidade, simetria e equilíbrio dos 

segmentos corporais. Embora a sua utilização tenha ocorrido em períodos mais 

remotos da história da humanidade, os primeiros estudos antropométricos 

surgiram por volta do século XVIII. Inicialmente vinculada aos campos de 

conhecimento abrangidos pelas artes plásticas, antropologia e etnologia, a 

partir do século XIX a antropometria foi sendo incorporada a outros campos, 

como o da saúde, da economia e do planejamento, da nutrição e da 

engenharia. Quanto à antropometria nutricional, que procura estabelecer 

relações entre as variações nas dimensões físicas e o estado nutricional de 

indivíduos e populações, foi apenas na segunda metade do século XX, 
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particularmente na década de 60, que os estudos nesta área apresentaram 

aumento expressivo 42,81,126,211 .  

 A antropometria é um instrumento que tem sido amplamente utilizado, 

particularmente em Pediatria, para a avaliação do crescimento e do estado 

nutricional de crianças e adolescentes, tanto individual quanto coletivamente. 

Em ambos os casos, a determinação das medidas de peso e altura  permite a 

avaliação momentânea do crescimento e o acompanhamento objetivo de sua 

evolução. A obtenção destas medidas, pela sua praticidade e simplicidade, 

pode ser realizada inclusive por elementos da comunidade, desde que 

adequadamente treinados, como é o caso dos agentes comunitários de 

saúde64,115.  

Conhecendo-se a idade das crianças e adolescentes, é possível utilizar 

os índices de peso para a idade, altura para a idade e peso para a altura como 

indicadores deste processo 84,115,131. Uma estimativa indireta da composição 

corpórea dos indivíduos é possível, utilizando índices cuja aferição apresenta 

maior complexidade e, conseqüentemente, requer maior treinamento 

específico, como é o caso da mensuração do perímetro braquial e da prega 

cutânea tricipital 125,128. Estas medidas têm sido empregadas particularmente 

em levantamentos epidemiológicos para determinar a área gordurosa e a área 

muscular do braço, refletindo indiretamente a proporção entre a massa magra e 

gorda do organismo. 

 O peso é um indicador da massa corpórea total e dos órgãos. Nos dois 

primeiros anos de vida,  o peso apresenta elevada correlação com a idade e o 
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sexo. Este indicador possui grande variabilidade dentro de uma mesma 

população e particularmente entre populações de diferentes características 

sócio-culturais. É muito utilizado no acompanhamento pediátrico ambulatorial 

por se modificar rapidamente em resposta a fatores ambientais, isto é, 

apresenta grande sensibilidade na indicação de agravos à saúde, 

independentemente de qual seja a sua etiologia, agravos nutricionais  primários 

ou não 166.  

 A altura também apresenta correlação com a idade e o sexo, mas a sua 

variabilidade é menor não só entre populações de etnias diferentes, mas 

também frente a agravos à saúde. É o principal indicador do crescimento linear 

em todo a faixa etária pediátrica, da infância até a adolescência. Na idade pré-

escolar, a sua evolução recebe influência marcante da herança genética e tem 

uma grande dependência da idade. Entretanto, também pode sofrer mudanças 

na sua expressão, dependendo da intensidade, gravidade e/ou duração dos 

fatores de risco ambientais com os quais interage ao longo da vida da criança e 

do adolescente 34,62. 

 As medidas das proporções corpóreas são dependentes do sexo, da 

idade e da etnia. Os três biotipos, definidos a partir das proporções entre o peso 

e a estatura, são fortemente influenciados por fatores genéticos. O indivíduo 

normolíneo apresenta equilíbrio na relação entre peso e estatura; o brevilíneo 

apresenta peso proporcionalmente maior do que a estatura; o longilíneo tem a 

estatura proporcionalmente maior do que o peso. A observação  e a análise das  

proporções corpóreas podem ser úteis para avaliar se o crescimento está 
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ocorrendo harmonicamente. No acompanhamento ambulatorial, o índice de 

massa corpórea (IMC) é um índice que relaciona o peso com o quadrado da 

estatura, utilizado tanto para descrever a evolução das proporções corpóreas 

quanto, principalmente, para a identificação de indivíduos com sobrepeso, isto 

é, em situação de risco nutricional, ou obesidade 38,74,216.  

 

1.4.   O crescimento na idade pré-escolar 

 

Nos dois primeiros anos de  vida, período de vida que antecede a idade 

pré-escolar, observa-se a maior velocidade de crescimento extra-uterino da 

espécie humana. O peso da criança aos dois anos de idade, início da idade pré-

escolar, é aproximadamente 4 vezes maior que o seu peso de nascimento e o 

seu comprimento é 75% maior .  

Entre os dois e os sete anos de idade, a velocidade de crescimento é 

menor do que a observada nos primeiros dois anos de vida, observando-se, em 

média incremento anual de cinco centímetros na altura e dois quilos, no 

peso108.  

Por outro lado, ao se analisar a dispersão das medidas de peso e de 

estatura ao redor da média, segundo  a idade e o sexo, do nascimento até o 

final da idade pré-escolar, encontra-se um significativo aumento, em valores 

absolutos, neste período de vida. Ao nascimento, o desvio-padrão do peso e do 

comprimento é respectivamente igual a 500 gramas e 2,6 centímetros. No início 

da idade pré-escolar, o peso e o comprimento apresentam desvio-padrão 
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correspondente a 2000 gramas e 3,5 centímetros, enquanto que,  aos 7 anos, o 

desvio padrão destes parâmetros antropométricos é igual a  2500 gramas, para 

o peso, e 5,3 centímetros, para a estatura 107,111.  

O crescimento físico que ocorre entre os dois e os sete anos de idade, 

embora possua ritmo menos intenso do que nos dois primeiros anos de vida é, 

portanto, caracterizado, em valores absolutos, por um aumento de 25% no 

desvio-padrão do peso e de 50%, no de estatura.  

Torna-se assim fundamental a atuação do pediatra no acompanhamento 

rigoroso do processo de crescimento nesta faixa etária, buscando o 

estabelecimento de um perfil de risco para déficits de crescimento, quando 

ainda há algum tempo útil para o crescimento compensatório, total ou parcial, 

que, após os 5 anos de idade, praticamente deixa de existir14,170. 

1.5. O cuidado das Crianças pré-escolares em Creches 

1.5.1. Histórico 

 

 No Brasil, as primeiras creches apareceram no século XIX, para auxiliar 

as mães provenientes de famílias de baixo nível sócio-econômico, que 

necessitavam de locais apropriados para os cuidados de seus filhos  enquanto 

estivessem trabalhando fora de seu ambiente doméstico, complementando a 

renda familiar ou se constituindo na única fonte de renda da família. Nesta 

época, as creches recebiam principalmente os filhos das empregadas 

domésticas e de outras trabalhadoras de baixa escolaridade 153. 

 A partir da década de 1950, aumentou a proporção de mulheres 
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pertencentes à classe média no mercado de trabalho e estas mães passaram a 

exercer mais freqüentemente a chamada dupla jornada de trabalho. 

Paralelamente, com novas organizações no espaço geográfico urbano nas 

grandes cidades, houve a redução do espaço que as crianças tinham para 

brincar.  

 A Constituição brasileira de 1988 legitimou a educação infantil como 

direito da criança, dever do Estado e opção da família, contribuindo para que as 

creches deixassem o caráter assistencialista exercido até então, sendo um 

marco histórico para que passasem também a proteger a criança quanto ao 

crescimento, estado nutricional, desenvolvimento neurológico e sócio-afetivo, 

respeitando as características sócio-culturais da população adstrita. 

Posteriormente, o Estatuto da Criança e do Adolescente (Brasil, 1990) reforçou 

os dispositivos constitucionais sobre a educação de zero a seis anos, 

impulsionando principalmente a melhoria das creches mantidas pelo poder 

público.  

 Com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a educação 

infantil foi colocada como a primeira etapa da educação básica. Esta lei 

determinou que as crianças menores de três anos continuassem em creches e 

que as crianças entre os quatro e os seis anos freqüentassem as pré-escolas. 

Os Conselhos Municipais de Educação passaram a estabelecer normas para o 

funcionamento das instituições de educação infantil (com base em referenciais 

nacionais), ficando sob responsabilidade das secretarias municipais de 
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educação tanto a autorização como a supervisão das instituições 177. 

 

1.5.2. A importância da creche para as crianças pré-escolares e suas famílias 

 As famílias brasileiras têm diminuído de tamanho nas últimas décadas e, 

nestas famílias nucleares, compostas essencialmente por pais e, em média, um 

a dois filhos, devido a pouca ou inexistente convivência junto a outros 

familiares, os cuidados das crianças passam a ser de exclusiva 

responsabilidade de seus pais.  Particularmente nas grandes cidades, a 

insegurança resultante da violência urbana tem provocado mudanças no 

comportamento dos pais em relação aos cuidados de seus filhos, que acabam  

optando por maior isolamento, contribuindo para uma menor influência da rede 

de apoio familiar, de amigos ou vizinhos.  

  Desse modo, a opção disponível para os cuidados do bebê são as 

creches e/ou as denominadas babás. Mesmo as mulheres que não trabalham 

fora têm procurado um espaço para o desenvolvimento sócio-afetivo de seus 

filhos, uma vez que atualmente contam com poucos recursos no espaço 

doméstico. A socialização das crianças é apontada como uma vantagem da 

creche em comparação ao ambiente domiciliar, pela ausência de outras 

crianças da mesma idade para brincar e de espaço físico adequado para 

realizar brincadeiras apropriadas a esta faixa etária..  
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 Todos esses fatores contribuíram para o aumento da demanda pelos 

cuidados das crianças em creches. Com a procura de classes sociais mais 

favorecidas por esse tipo de atendimento, houve uma preocupação maior com 

a  oportunidade de contato com outras crianças e o desenvolvimento infantil 

como um todo. As creches começam a ser organizadas como locais que 

proporcionem bem-estar físico, social e afetivo, sendo o crescimento e o 

desenvolvimento os seu principais indicadores 155.  

 As creches são hoje uma realidade na vida de uma grande parcela das 

crianças brasileiras em idade pré-escolar, aonde permanecem cerca de oito 

horas por dia, cinco dias por semana. No Brasil, as creches filantrópicas 

surgiram por volta de 1920. A partir da criação da Secretaria do Bem-Estar 

Social (SEBES), em 1966, as creches passaram a receber supervisão 

municipal, tanto do ponto de vista técnico como administrativo . Reconhecendo 

a importância destas instituições, a Constituição Brasileira de 1988 definiu a 

creche como um direito da criança. Como suas principais características de 

atuação, destacam-se o desenvolvimento de atividades educativas, 

assistenciais e de promoção de saúde. Desta forma, desde que a freqüência da 

criança seja adequada, as creches são locais que podem propiciar boas 

condições para garantir o desenvolvimento do potencial de crescimento e para 

manter um adequado estado nutricional, durante o período pré-escolar, até o 

início da idade escolar 31,116,156,159,160.   
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1.6. Características antropométricas do recém-nascido e o crescimento na 

infância e na adolescência 

1.6.1. Peso  

 

 O crescimento na infância é nitidamente influenciado pelas medidas 

corpóreas ao nascimento. Quanto mais jovem a criança, maior a influência das 

características antropométricas ao nascer sobre os parâmetros utilizados para 

avaliar o seu crescimento. Por outro lado, os casos que apresentam restrição 

de crescimento intrauterino têm efetivamente comprometido também o seu 

desempenho de crescimento nesta fase da vida3,4,27,51,56,60,79,99,103151,182,184,208.  

Diversos estudos têm procurado estabelecer, a partir da avaliação 

antropométrica do recém-nascido, tanto um prognóstico imediato, isto é, a 

identificação de indivíduos de maior risco de morbimortalidade neonatal, quanto 

o risco de agravos à saúde da criança nos primeiros anos de vida.  

  Entre as medidas antropométricas do recém-nascido, o peso de 

nascimento tem sido a mais frequentemente estudada. Muitos autores utilizam 

curvas de crescimento intra-uterino para classificar os recém-nascidos de 

acordo com o peso, o sexo e a sua idade gestacional, em pequenos para a 

idade gestacional (PIG),  adequados  para a idade gestacional ( AIG ) e grandes 

para a idade gestacional (GIG) . A maioria dos serviços neonatais utiliza esta 

classificação para caracterizar o risco de morbimortalidade dos recém-nascidos. 

Durante o acompanhamento pediátrico, realizado em serviços de atenção 

primária à saúde da criança, o peso de nascimento isoladamente tem sido 
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amplamente utilizado como indicador de risco para falhas de crescimento, 

independentemente da idade gestacional, pela falta de informações que 

permitam a sua correta determinação neste nível assistencial e também devido 

à menor influência que esta exerceria após os primeiros meses de vida.  A 

literatura pediátrica indica que o peso de nascimento está diretamente 

relacioando à evolução do crescimento nesta faixa etária, isto é, quanto maior o 

peso observado ao nascimento, maiores serão o peso e a altura do lactente ao 

final do segundo ano de vida26,28,53,94,128,136,139. Ao mesmo tempo, sabidamente, 

crianças com baixo peso ao  nascer (RNBP), menor que  2500 gramas, são de  

maior risco para falhas de crescimento pós-natal do que aquelas com peso de  

nascimento  adequado, isto é, superior a 3 quilos 20,45.  

 

1.6.2 Comprimento  

 

 O comprimento ao nascer tem sido utilizado por alguns autores para 

também classificar o recém nascido. Neste caso, os recém-nascidos cujo 

comprimento for menor do que dois desvios-padrão da média para o sexo e a 

idade gestacional são denominados curtos ao nascer. Os RN curtos ao nascer 

tiveram comprometimento do crescimento linear no período intra-uterino devido 

a agravos ocorridos no início da gestação 26,83. 

O comprimento médio dos recém-nascidos de termo é igual a 50 

centímetros, para o sexo masculino, e 49,2 centímetros, para o sexo feminino. 

Se utilizarmos como ponto de corte o valor correspondente a menos 2 desvios-
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padrão abaixo da média, os recém-nascidos de termo, meninos ou meninas, 

com menos do que 45 centímetros, são classificados como curtos ao nascer. 

Os estudos que descrevem o crescimento de indivíduos curtos ao nascer 

demonstram um crescimento compensatório nos primeiros anos de vida, 

havendo uma diminuição significativa do déficit de crescimento decorrente da 

restrição de crescimento ocorrida no período intra-uterino. Entretanto, ao 

comparar o crescimento dos indivíduos curtos ao nascer com indivíduos 

nascidos com comprimento adequado, observou-se que os curtos ao nascer 

possuem um risco oito vezes maior de baixa estatura na idade adulta. O 

indivíduo curto ao nascer apresenta um risco para baixa estatura na idade 

adulta duas vezes maior do que o do nascido com baixo 

peso32,37,75,87,90,100,149,186. 

 

1.6.3 Proporções Corpóreas 

 

 Nos RNBP, foi demonstrada a relevância das proporções corpóreas ao 

nascer sobre a evolução de seu crescimento até os 2 anos de idade. O índice 

ponderal de Röhrer [ peso (g) x 100 / comprimento (cm3) ] tem sido utilizado 

para classificar os RNBP em dois grupos 35,36,118,140,161,192. O primeiro grupo 

corresponde ao RNBP simétrico, proporcionado, isto é, com comprometimento 

proporcional do peso e da altura, em decorrência de agravos gestacionais de 

longa duração, como habitualmente é o retardo de crescimento intrauterino 

(RCIU) por desnutrição intra-uterina. O segundo grupo inclui o RNBP 
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assimétrico, desproporcionado, onde principalmente o peso foi afetado, 

mantendo o comprimento muito próximo aos valores esperados, como 

decorrência geralmente de agravos ocorridos na segunda metade da gestação, 

como ocorre, por exemplo, na doença hipertensiva específica da 

gravidez30,41,44,97,140,141183,208. 

 Os RNBP assimétricos possuem maior morbi-mortalidade neonatal, 

entretanto, o seu prognóstico de crescimento é melhor do que o observado para 

os  RNBP simétricos. Os RNBP simétricos são de risco para baixa estatura, 

pelo menos até a idade escolar 80,135. 

 

1.7. Peso inadequado ao nascer: baixo peso e peso insuficiente 

 

O recém-nascido de peso Inadequado ao Nascer ( RNPIn ) é por 

definição todo o RN cujo peso de nascimento for menor ou igual a 3000 

gramas. Inclui 2 categorias que apresentam características clínicas e 

epidemiológicas diferentes, o recém-nascido de baixo peso ( RNBP ), cujo peso 

situa-se abaixo de 2500 gramas,  e o recém-nascido de peso insuficiente 

(RNPI), isto é, com peso de nascimento entre 2500 e 3000 gramas inclusive. A 

avaliação do crescimento destes recém-nascidos, RNPIn, é problemática, pois 

os referenciais de crescimento existentes nos serviços básicos de saúde foram 

construídos com medidas obtidas de crianças e adolescentes nascidos em sua 

maioria com peso superior a 3000 gramas.   
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1.7.1. Características epidemiológicas 

 

 O  recém-nascido  de  baixo  peso (RNBP)  já recebe, no meio pediátrico, 

atenção diferenciada em função do reconhecido risco de pior desenvolvimento 

físico, além de  apresentar maior morbimortalidade, especialmente no período 

neonatal. Entretanto, menos atenção tem sido dada ao RNPI, que também 

deveria ser alvo de uma assistência diferenciada, pois, apesar de ter um risco 

de morbimortalidade menor que o RNBP, apresenta uma elevada incidência 

nos países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, chegando a ser 3 a 4 

vezes maior do que a dos RNBP, o que praticamente corresponde a 1/3 do total 

de nascimentos9,10,13,23,63,67,102,109,115,120,158,167,168178,191,203,215. 

 Do mesmo modo que os RNBP, os RNPI representam um grupo 

heterogêneo de crianças, incluindo desde prematuros com peso adequado ao 

nascer até recém nascidos de termo com  restrição de crescimento intrauterino 

(RCIU) leve. Principalmente em populações de baixo nível sócio-econômico, o 

RCIU apresenta grande importância epidemiológica por resultar em maior 

proporção de recém-nascidos com peso inadequado (RNPIn), isto é, peso 

insuficiente ou baixo peso17,24,95,138,165,198. Em países desenvolvidos ou mesmo 

em populações de alto nível sócio-econômico de países em desenvolvimento, 

há um maior porcentual de RN prematuros do que com RCIU entre os 

RNPIn11,16,18,50,59,95,193,196,203. O RCIU, nas populações de baixo nível sócio-

econômico, em geral, é causado por má nutrição materna e, nas de alto nível 

sócio-econômico, por insuficiência placentária12,18,138.  



 

 

21

 

1.7.2. Características do Crescimento 

 

 Na revisão da literatura científica que se refere  ao crescimento de 

RNPIn, observa-se que a maior parte dos autores tem se preocupado com o 

estudo do crescimento pós-natal dos recém-nascidos dos RNBP e dos 

pequenos para a idade gestacional. A maioria dos estudos analisados 

demonstra que os RNBP apresentam uma velocidade de crescimento maior do 

que os recém nascidos com peso adequado ( RNPA ) durante o primeiro ano de 

vida, particularmente no primeiro semestre de vida . Apesar deste crescimento 

compensatório (em inglês, “catch-up growth”), os mesmos autores, entretanto, 

descrevem que o baixo peso ao nascer é um indicador de risco para baixa 

estatura e para peso baixo em faixas etárias maiores, inclusive já presente na 

na adolescência3,4,15,27,33,43,45,73,133,190,194,197,210.  

 Por outro lado, os estudos relativos à influência das proporções 

corpóreas ao nascer sobre o crescimento pós-natal de RNBP têm demonstrado 

que os RNBP desproporcionados apresentam um desempenho de crescimento 

superior aos RNBP proporcionados, tanto em peso quanto no comprimento 

77,195,201,202. Poucos autores têm relatado a evolução das proporções copóreas 

nos primeiros anos de vida 161.   

 Existem poucos estudos relativos ao crescimento nos primeiros anos de 

vida de crianças com peso de nascimento insuficiente, inclusive no que se 

refere à descrição das possíveis semelhanças ou diferenças no seu 
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crescimento, em relação ao comportamento populacional esperado. Em um 

estudo que analisou o crescimento de 247 crianças com PNI, na região do 

Butantã, no Município de São Paulo, os autores concluíram que este grupo é de 

risco quanto à evolução ponderal e ao crescimento linear, até os dois anos de 

idade, observando, nesta idade, valores médios de peso e comprimento 

alcançados, inferiores à mediana do referencial do NCHS, de 1978. Ao analisar 

a influência das condições de vida, observaram que as crianças com PNI 

submetidos a piores condições de vida apresentavam uma pior evolução do 

peso e de crescimento linear, quando comparados ao grupo de PNI como um 

todo212,213. 

 A partir da idade de dois anos, não há estudos relativos ao crescimento 

alcançado das crianças com PNI, que possibilitem verificar se a retomada de 

crescimento que ocorre de forma incompleta até os dois anos de idade, 

continua a ocorrer no período pré-escolar. Também não há estudos 

comparativos entre o crescimento de crianças com PNI e as crianças com peso 

de nascimento adequado (PNA), que ajudem a determinar o impacto da RCIU 

no crescimento alcançado até a idade pré-escolar. A influência das variáveis 

sócioeconômicas no crescimento alcançado na idade pré-escolar, por crianças 

com PNI, também precisa ser estabelecida. 
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1.8. Objetivos 

 

1.8.1. Objetivo Geral 

 

Avaliar o crescimento pôndero-estatural alcançado na idade pré-escolar por 

crianças nascidas com peso insuficiente. 

 

1.8.2. Objetivos Específicos 

 

1. Descrever o crescimento pôndero-estatural alcançado na idade pré-escolar 

por crianças nascidas com peso insuficiente. 

2. Comparar o crescimento pôndero-estatural das crianças nascidas com peso 

insuficiente, com as nascidas com peso adequado. 

3. Analisar a associação entre: sexo, idade, idade materna ao nascimento da 

criança, tempo de aleitamento materno, morbidade, escolaridade materna, 

número de pessoas na casa e tempo de freqüência à creche e o 

crescimento alcançado pelas crianças nascidas com peso insuficiente, na 

idade pré-escolar.   

4. Determinar o risco relativo do peso de nascimento insuficiente para um 

menor crescimento até a idade pré-escolar. 
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2. Casuística e métodos  
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 A população de estudo foi proveniente de quinze creches filantrópicas do 

Município de Santo André, localizado na região metropolitana de São Paulo. 

Todas as creches são filiadas à Federação de Entidades Assistenciais de Santo 

André (FEASA) e apresentam cobertura assistencial da Fundação de 

Assistência à Infância de Santo André (FAISA), caracterizada pela atuação 

sistemática de médicos pediatras. Desde 1997, a FAISA também supervisiona o 

trabalho de agentes de saúde, que realizam ações de promoção de saúde 

nestas instituições, inclusive aquelas voltadas para a vigilância do crescimento 

e do estado nutricional. Por se constituir em critério de admissão e permanência 

na creche, todas as crianças foram provenientes de famílias de baixo nível 

sócio-econômico, com renda familiar mensal inferior a 1 salário mínimo per 

capita. O período de estudo correspondeu aos anos de 2001 e 2002. No caso 

das crianças que freqüentaram a creche nos dois anos, foram utilizadas as 

informações correspondentes a 2002. O estudo corresponde a um censo, com 

levantamento retrospectivo de dados. 
 

2.1. Seleção da  população de estudo 

Nas creches, cada criança possui um prontuário oficial, onde estão 

registradas todas as informações obtidas nas avaliações realizadas pelos 

profissionais responsáveis pelas ações de saúde em cada creche. As 

informações relativas ao peso ao nascer foram obtidas a partir do cartão do 

recém-nascido fornecido pela maternidade e anotadas, na época do início da 

freqüência à creche, nos prontuários mantidos nestas instituições. Todos os 
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registros foram efetuados por profissionais devidamente treinados para este fim. 

As crianças sem registro de peso de nascimento no prontuário foram excluídas 

do estudo. Somente crianças nascidas de termo foram incluídas no estudo.  

 Foram excluídas as crianças com doenças crônicas reconhecidamente 

limitadoras do crescimento, tais como: doenças cromossômicas, cardiopatias 

com repercussão hemodinâmica, doenças endócrinas graves (síndrome de 

Cushing, panhipopituitarismo, deficiência de GH, puberdade precoce), 

mucoviscidose, neoplasias, etc.     

2.2. Grupos de estudo 

Após o censo, as crianças foram selecionadas de acordo com o seu peso 

de nascimento. Um grupo foi composto pelo universo de 323 crianças nascidas 

com peso insuficiente, isto é, peso de 2500 a menos de 3000 gramas, 

constituindo o grupo de estudo (PNI). O outro grupo foi formado pelo universo 

de 886 crianças nascidas com peso entre 3000 e 3800 gramas, compondo o 

grupo de comparação (PNA).   

 Entre as crianças que formaram o grupo de PNI, 173 eram do sexo 

masculino (53,6%) e 150, do sexo feminino. No grupo de PNA, 494 eram 

meninos (55,8%) e 392, meninas (44,2%). 

 A distribuição segundo a idade, nos grupos de PNI e PNA, encontra-se 

na tabela 1. Em ambos os grupos, havia proporcionalmente menos crianças 

entre os 2 e os 3 anos de idade e mais crianças entre os 5 e os 6 anos de 

idade. 
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Tabela 1 - Distribuição das crianças com PNI e PNA, segundo a idade – 2001 e 
2002 

GRUPO IDADE (anos) TOTAL 
 2 a 2,9 3 a 3,9 4 a 4,9 5 a 5,9 6 a 6,9  
 N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) N(%) 
PNI   25(7,8)   69(21,3)   67(20,7)   91(28,2)   71(22,0)   323(100,0)
PNA   84(9,5) 166(18,7) 225(25,4) 251(28,3) 160(18,1)   886(100,0)
TOTAL 109(9,0) 235(19,4) 292(24,1) 342(28,3) 231(19,1) 1209(100,0)
 

 A tabela 2 mostra as características dos grupos de crianças com PNI e 

PNA, segundo o peso ao nascer, tempo total de aleitamento materno, tempo 

total de freqüência à creche desde o nascimento, internações, idade materna ao 

nascimento da criança, renda familiar per capita e número de pessoas na casa. 

Exceto quanto ao peso ao nascer, os grupos são comparáveis segundo a 

distribuição das demais características individuais e familiares descritas. 

 
Tabela 2 - Distribuição das variáveis de estudo nos grupos de crianças com PNI 

e PNA – 2001 e 2002 
VARIÁVEL GRUPO 

 PNI 
m(dp) 

PNA 
m(dp) 

Peso ao nascer (escore Z) - 1,3(0,2)  -0,1 (0,5) 
Aleitamento materno (tempo total)   8,2(10,0)   8,7(9,9) 
Tempo de creche (meses) 17,9(16,0) 18,0(16,9) 
Número de internações    0,4(0,9)   0,3(0,9) 
Idade materna 25,6(6,7) 25,6(6,5) 
Renda familiar per capita (salários mínimos)   0,5(0,3)   0,5(0,3) 
Número de pessoas na casa   4,6(1,7)   4,6(1,6) 
 

2.3. Variáveis de estudo 

 

Variáveis dependentes 

 Para a descrição do crescimento observado, as variáveis de estudo são 
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o  peso, a  estatura e o  índice de massa corpórea (IMC). 

Variáveis independentes 

 Idade materna ao nascimento da criança, nível de escolaridade materna, 

nível de escolaridade paterna, ocupação materna, renda familiar mensal per 

capita, morbidade, tempo de freqüência à creche, intervenção nutricional ou 

suplementação alimentar, época do desmame e número de pessoas na casa.  

 

2.4. Aferição das variáveis de estudo 

 

Em todas as creches, as medidas antropométricas (peso e estatura), foram 

tomadas na rotina  segundo técnicas internacionalmente preconizadas.  

A aferição do peso foi realizada em balança tipo pesa-bebê, com 

capacidade de 15 quilos e subdivisões de 10 gramas. As crianças com mais de 

15 quilos foram pesadas em balança tipo plataforma, com capacidade de 150 

quilos e subdivisões de 10 gramas. 

O comprimento foi medido em antropômetro de madeira, no caso de 

crianças menores de 95 centímetros. As crianças maiores de 95 centímetros 

foram medidas em antropômetro feito em haste não flexível de alumínio. Ambos 

os instrumentos têm divisão em centímetros e milímetros. 

Nestes locais, todas as medidas foram rotineiramente tomadas por 

profissionais treinados especificamente para este fim e sob supervisão direta. A 

anotação dos valores antropométricos observados foi feita em formulários 
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padronizados para o atendimento nas unidades, na sala de antropometria, 

pelos responsáveis pelas tomadas das medidas, e no momento de sua tomada. 

As informações referentes à idade materna, época do desmame, número 

de pessoas residentes na casa, escolaridade materna e paterna, ocupação 

materna  foram obtidas por ocasião da matrícula da criança. A adoção de 

medidas de intervenção nutricional, suplementação alimentar e os episódios 

mórbidos ficaram registrados no prontuário da criança, na época de sua 

ocorrência.  A informação relativa à renda familiar foi atualizada anualmente 

pelos funcionários. 

2.5. Avaliação do poder de discriminação das diferenças entre os dois grupos 

 
 Embora se trate de um censo, avaliou-se que, para um α igual a 5%, o 

tamanho dos grupos comparados permitiria discriminar uma diferença de um 

quinto de desvio-padrão entre as médias dos parâmetros avaliados, ou seja, 

peso e estatura, com um poder de teste de 90%. Esta estimativa foi realizada 

utilizando o software  Statmate ® da Graphpad.   

 

2.6. Análise dos dados   

 

 Os dados foram analisados em computador tipo PC e armazenados em 

planilhas elaboradas no programa de informática Excel®. As informações 

relativas ao peso, estatura, sexo e idade foram transportados para um banco de 
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dados criado no software Acess®. Neste formato, os dados foram analisados 

no software Epi Info 2000®, que utiliza o referencial NCHS 2000, para calcular 

individualmente o escore Z de peso, estatura e do índice de massa corpórea 

por sexo e idade. O cálculo das médias  e desvios padrão das variáveis 

antropométricas e a distribuição das variáveis categóricas foi efetuado no 

software Excel®. Para a comparação das médias observadas para os grupos 

de estudo e comparação, em cada idade, foram utilizados o teste t de student e 

o teste de Anova. Foram considerados estatisticamente significantes valores de 

p< 0,05. 

 Considerando que o número total de crianças nascidas com PNI 

permitiria uma análise multivariada abrangendo 8 a 10 variáveis de risco ou de 

proteção, optou-se por não realizar a análise univariada e por selecionar, para 

inclusão no modelo multivariado, as 8 variáveis que apresentassem 

plausibilidade biológica e ou epidemiológica em sua relação com o efeito e que, 

ao mesmo tempo, não implicassem, por falta de informação, numa perda 

superior a 25% do número de crianças incluídas no modelo. Desta maneira, as 

oito variáveis incluídas foram: sexo e idade, tempo total de aleitamento 

materno, morbidade, escolaridade e idade materna (ao nascimento da criança), 

número de pessoas na casa e tempo de freqüência à creche. A análise 

multivariada realizada foi de regressão logística múltipla, backward stepwise 

(Wald), comparando os grupos de crianças de PNI:  

a) com Z score de peso para a idade< -0,5 score Z (n=76) e com Z score 

de peso para a idade> +0,5 score Z (n=87). 
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b) com Z score de estatura para a idade <-0,5 score Z (n=91) e com Z 

score de estatura para a idade> +0,5 score Z (n=81). 

c) com Z score de índice de massa corpórea < -0,5 score Z (n=104) e 

com Z score de índice de massa corpórea > +0,5 score Z (n=55). 

Foi calculado o risco relativo do PNI para baixa estatura ou peso baixo 

até a idade escolar, respectivamente definidos como escore Z de estatura para 

a idade ou de peso para a idade inferiores a -2 (OMS)211 e para crescimento 

linear(escore Z de estatura para a idade inferior a -1)  ou ponderal insuficiente 

(escore Z de peso para a idade inferior a -1). Também foi determinado o risco 

relativo do PNI para obesidade (peso acima do percentil 95 de índice de massa 

corpórea) e sobrepeso (peso entre os percentis 85 e 95 de índice de massa 

corpórea). 

Todas as análises estatísticas foram realizadas no software SPSS12.0®. 



 

 

32

3. RESULTADOS 
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Crescimento alcançado pelas crianças com PNI 

 O crescimento alcançado pelas crianças com PNI na idade pré-escolar , 

segundo os indicadores peso para a idade(P/I) e estatura para a idade(E/I), em 

valores médios de escore Z do referencial NCHS 2000, está  descrito na figura 

1. 

O crescimento estatural (linear) alcançado pelas crianças com PNI 

apresentou pequeno deslocamento para a esquerda, evidenciando um excesso 

de  crianças abaixo da média do referencial.  

A comparação dos valores médios de P/I observados ao nascimento e na 

idade pré-escolar para as crianças com PNI mostra que houve um intenso 

crescimento ponderal compensatório (Tabela 3). A curva de crescimento 

ponderal alcançado mostrou deslocamento para a direita, indicando um 

excesso de crianças com valores acima da média do referencial (Figura 1).       

 A tendência da média dos valores de peso, estatura e também de índice 

de massa corpórea manteve-se constante durante a idade pré-escolar (Figuras 

5,6 e 7) 

TABELA 3: Comparação da média de P/I das crianças com PNI, ao nascimento 

e na idade pré-escolar   

P/ I Z (*) 

 NASCIMENTO IDADE PRÉ-ESCOLAR  

 média(dp) -1,3 (0,2) 0,09 (1,06) 

  * diferenças estatisticamente significantes 
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Comparação do crescimento alcançado pelas crianças de PNI com as de PNA.  

   

 Ao se analisar o crescimento alcançado pelas crianças com PNA, 

observa-se que a curva de distribuição do escore Z das três variáveis de 

estudo, P/I, E/I e IMC, encontra-se deslocada para a direita.   

Na comparação entre crianças com PNI e as crianças com PNA, 

observa-se que o crescimento alcançado pelas crianças com PNI foi inferior ao 

observado para as crianças com PNA, tanto em P/I, E/I, quanto no IMC (Tabela 

4 e Figuras 2,3 e 4). 
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Tabela 4 - Distribuição das médias, desvios padrão e medianas de escore Z das 

variáveis antropométricas, segundo o grupo de peso de nascimento 
– 2001 e 2002   

 ALTURA/ IDADE 
ESCORE Z * 

PESO/IDADE   
ESCORE Z * 

IMC  
ESCORE Z * 

PNI 
N=323 

média(dp) 
mediana 

     -0,06(1,06) 
     -0,09 

        0,09(1,06) 
        0,09 

    0,28(1,09) 
    0,28 

PNA 
N=886 

média (dp) 
mediana 

      0,24(0,97) 
      0,23 

        0,39(1,00) 
        0,39 

    0,45(1,08) 
    0,50 

  * diferenças estatisticamente significantes 
 

Figura 4. Distribuição do escore Z de índice de massa Figura 4. Distribuição do escore Z de índice de massa 
corpórea para a idade, segundo o peso ao nascercorpórea para a idade, segundo o peso ao nascer
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 A comparação realizada entre as crianças  com PNI e PNA, segundo a 

subdivisão em grupos etários, mostrou diferenças estatisticamente significantes 

nas faixas etárias de 3 (estatura para a idade), 4 (peso e estatura para a idade) 

e 5 anos (peso, estatura e IMC para a idade) (Tabela 5). 

 Quanto à tendência de evolução dos valores médios de peso, estatura e 

IMC, o grupo de PNA evidenciou uma tendência crescente para o peso e o 

IMC(estatisticamente significantes) enquanto para o grupo de PNI não se 

observou tendência de elevação com a idade (Figuras 5 a 10). 

 



 

 

Tabela 5 - Distribuição das médias e desvios padrão das variáveis antropométricas, nos PNI e nos PNA, segundo a idade – 
2001 e 2002  

IDADE DECIMAL ALTURA/ IDADE 
ESCORE Z  

PESO/IDADE   
ESCORE Z * 

IMC   
ESCORE Z * 

(Anos)  PNI PNA PNI PNA PNI PNA 
2 a 2,9  X 

Dp 
Med 

       -0,30 
0,87 

       -0,33 

       -0,03 
0,88 

       -0,10 

       -0,16 
1,28 

       -0,14 

0,15 
0,93 
0,11 

0,1 
1,3 
0,1 

0,2 
1,1 
0,2 

3 a 3,9 X 
Dp 
Med 

       -0,10 (*) 
1,09 

       -0,2 

0,22 
1,00 
0,19 

0,08 
1,11 
-0,02 

0,34 
1,08 
0,25 

0,3 
1,3 
0,3 

0,3 
1,2 
0,2 

4 a 4,9 X 
Dp 
Med 

       -0,03 (*) 
1,02 

       -0,17 

0,33 
1,00 
0,3 

        0,03(*) 
0,90 
-0,01 

0,44 
0,98 
0,41 

0,2 
1,0 
0,1 

0,5 
1,1 
0,6 

5 a 5,9 X 
Dp 
Med 

       -0,07 (*) 
1,00 
0,00 

0,23 
0,94 
0,24 

        0,04(*) 
1,03 
0,08 

0,40 
0,99 
0,5 

         0,3(*) 
1,0 
0,2 

0,5 
1,0 
0,6 

6 a 6,9 X 
Dp 
Med 

0,07 
1,18 
0,00 

0,27 
0,98 
0,29 

0,28 
1,08 
0,31 

0,49 
0,99 
0,59 

0,4 
1,0 
0,5 

0,5 
1,0 
0,7 

  (*) diferenças estatisticamente significantes 
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Figura 10: Tendência do IMC de crianças com PNI,Figura 10: Tendência do IMC de crianças com PNI,
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Análise multivariada do grupo de PNI 

 

No modelo de análise mutlivariada, foram incluídas as seguintes 

variáveis: sexo, idade, idade materna ao nascimento da criança, tempo de 

aleitamento materno, morbidade, escolaridade materna, número de pessoas 

na casa e tempo de freqüência à creche. 

As variáveis independentes de estudo sexo, idade materna ao 

nascimento da criança, tempo de aleitamento materno e morbidade não se 

constituíram em fatores de risco ou proteção para crescimento deficiente, 

linear ou ponderal, na idade pré-escolar, entre as crianças com PNI. 

O tempo que a criança freqüenta creches e o número de pessoas na 

casa foram fatores de risco para crescimento linear deficiente, entre as 

crianças com PNI. A idade em anos foi fator de proteção para o desempenho 

de crescimento linear alcançado(Tabela 6). 

 O tempo que a criança freqüenta creches foi fator de risco para 

crescimento ponderal deficiente teve o e a idade em anos e  a escolaridade 

materna como fatores de proteção. 

 Nenhuma das variáveis selecionadas para o modelo multivariado teve 

associação estatisticamente significante com o IMC das crianças com PNI. 

 

 

 



 

Tabela 6 - Distribuição das variáveis de risco ou proteção, segundo o 

indicador antropométrico – 2001 e 2002 

INDICADOR VARIÁVEL OR IC(95%) OR p 

E/I Tempo em creches 
No pessoas na casa 
Idade em anos 

1,040 
1,250 
0,703 

1,016 - 1,065 
1,010 - 1,547 
0,531 - 0,930 

0,001 
0,040 
0,001 

P/I Tempo em creches 
Escolaridade materna 
Idade em anos 

1,046 
0,587 
0,643 

1,020 - 1,073 
0,388 - 0,888 
0,474 - 0,872 

0,001 
0,012 
0,005 

OC =odds ratio 
IC =  intervalo de confiança 
 

Risco Relativo do PNI 

O risco relativo (RR) do PNI para baixa estatura(<-2 escore Z) foi igual 

a 2,743 (IC 95%: 1,098-6,851) e para baixa estatura, somada às crianças em 

risco de baixa estatura(crescimento linear deficiente, entre –1 e abaixo de –2 

escore Z), igual a 1,657 (IC 95%: 1,228-2,237). Estes valores foram 

estatisticamente significantes (Tabela 7).  

O RR do PNI para peso baixo foi igual a 2,133 (IC 95%: 0,8009-

5,683), não significante estatisticamente. Já para o peso baixo somado às 

crianças em risco para peso baixo(crescimento ponderal de risco, entre –1 e 

–2 escore Z), o RR foi significante, igual a 1,616 (IC 95%: 1,133-2,304). 

No que se refere ao RR para obesidade [RR=0,7374(IC95%=0,4381-

1,125)]  ou para sobrepeso e obesidade [RR=0,8841(IC95%=0,7087-1,103)], 

não houve significância estatística.     

 



 

Tabela 7 - Distribuição das crianças de PNI  e PNA, segundo a classificação 

pelo escore Z de peso para a idade e  estatura para a idade – 

2001 e 2002  

 

CLASSIFICAÇÃO ALTURA/ IDADE 
ESCORE Z 

PESO/IDADE   
ESCORE Z 

 PNI PNA PNI PNA 

< - 2 escore Z 9 8 7 9 

>= -2 escore Z e 
< -1 escore Z 

49 87 36 63 

> = -1 escore 
Z 

265 791 280 814 

TOTAL 323 886 323 886 
 



 

4. DISCUSSÃO 



 

4.1.Considerações sobre o crescimento alcançado pelas crianças com PNI, 

na idade pré-escolar 

 

 O primeiro estudo realizado sobre o crescimento de crianças com PNI 

foi um estudo longitudinal realizado com crianças acompanhadas em dois 

ambulatórios de atenção primária à saúde, em São Paulo, e nascidas nas 

décadas de 80 e 90 do século passado. Os resultados mostraram que as 

crianças com PNI, mesmo apresentando melhora de sua situação de 

crescimento neste período de vida,  mantinham, até os dois anos de idade, 

um comprometimento significativo do crescimento linear e ponderal, quando 

comparadas com o referencial NCHS212.  

No presente estudo, todas as crianças com PNI eram nascidas a 

termo. Assim, depreende-se que o nascimento com peso insuficiente foi 

causado por restrição de crescimento intra-uterino, como confirmado pelo 

crescimento compensatório ocorrido após o nascimento, e não em 

decorrência de uma herança genética para o crescimento menos favorável.  

O presente estudo mostrou que as crianças com PNI apresentaram 

um crescimento compensatório entre o nascimento e a faixa etária pré-

escolar, pois a classificação de crescimento alcançado na idade pré-escolar 

foi melhor do que a verificada ao nascimento destas crianças. O fenômeno 

conhecido como crescimento compensatório é observado após períodos da 

vida intra-uterina, infância ou adolescência caracterizados por agravos à 

saúde, de origem infecciosa, por exemplo, onde não foi possível ocorrer o 

crescimento normal esperado para a idade, sexo e herança genética. No 



 

período de crescimento compensatório, a criança apresenta ganho de peso 

e de estatura superior ao esperado para crianças normais de mesma idade e 

sexo. Para que este fenômeno ocorra, é necessário que o aporte de calorias, 

proteínas e de minerais, particularmente o ferro, seja maior do que o 

recomendado para a respectiva faixa etária 92,205,207. Também é fundamental 

que os fatores protetores do crescimento estejam atuando na vida da 

criança, inclusive os fatores de proteção alimentar, anti-infecciosa, do 

ambiente físico, da casa ou da creche,  e particularmente a proteção afetiva 

conferida pelos, pais, irmãos, demais membros familiares e cuidadores da 

creche. 

As crianças com PNI apresentaram crescimento linear alcançado 

comprometido, mas não o crescimento ponderal. Não foi possível obter 

informações relativas ao comprimento ao nascer das crianças que 

compuseram a população de estudo. Como a maioria das crianças com PNI 

apresentam comprometimento igual ou até mesmo mais intenso do 

comprimento do que do peso ao nascer, pode-se dizer que houve um 

intenso crescimento compensatório, com melhora da situação de peso e 

estatura até a idade pré-escolar, porém, insuficiente para que estatura 

destas crianças atingisse a média do referencial de crescimento 212,213.  

A avaliação do crescimento alcançado pelas crianças com PNI 

mostrou que o peso, a estatura e o IMC mantiveram-se estáveis durante a 

faixa etária pré-escolar, o que mostra que estas crianças apresentaram 

crescimento compensatório antes de chegar à faixa etária pré-escolar. Isto 

confirma estudos realizados em crianças nascidas com baixo peso, em que 



 

o crescimento compensatório ocorre durante todo o primeiro ano de vida e 

de forma ainda mais intensa do nascimento aos seis meses de idade. Os 

resultados obtidos enfatizam a necessidade de acompanhar com maior 

atenção as crianças com PNI nos primeiros dois anos de vida, para proteger 

o intenso ganho de peso  e comprimento, chamado crescimento 

compensatório, permitindo a recuperação da desnutrição ocorrida durante o 

vida intra-uterina. 

 

4.2. Considerações sobre a comparação do crescimento das crianças com 

PNI com o crescimento das crianças com PNA 

 

Se o crescimento alcançado pelas crianças com PNI tivesse sido 

analisado somente em função do referencial de crescimento, poderia se 

chegar à conclusão de que a evolução ponderal é satisfatória, uma vez que 

a curva de distribuição da população de crianças com PNI praticamente se 

sobrepõe à curva do referencial utilizado para definir crescimento normal. 

Entretanto, ao comparar o crescimento destas crianças com as crianças com 

PNA,  em peso inclusive, conclui-se que, na verdade, a evolução do 

crescimento fica aquém do obtido pelas crianças com PNA, tanto em peso, 

estatura, quanto no IMC. 

 No presente estudo, as crianças com PNI e com PNA apresentaram 

histórias de vida semelhantes. Foram amamentadas em média até os oito 

meses de idade e praticamente não necessitaram de internações, o que 

exclui a prevalência de doenças graves nos grupos de PNI e PNA. Em 



 

ambos os grupos, foram também excluídas todas as crianças com doenças 

que comprometessem o crescimento. Eram provenientes de famílias com 

características sócio-econômico-culturais semelhantes, com baixa renda e 

quatro pessoas, em média, por família e as mães possuíam em média 25 

anos por ocasião do nascimento das crianças. As crianças com PNI e com 

PNA receberam os mesmos cuidados na creche que freqüentavam, onde 

estavam matriculadas por períodos de tempo semelhantes. Apesar  de todas 

estas semelhanças, as crianças com PNI tiveram evolução de crescimento 

pior do que as com PNA.  

As diferenças observadas no crescimento de crianças com PNI e com 

PNA podem, portanto, ser atribuídas ao seu peso de nascimento e, portanto, 

mais especificamente, ao crescimento inadequado ocorrido na vida intra-

uterina. Estudos descritivos que analisam o crescimento pós-natal de 

gêmeos discordantes monozigóticos, em que o peso de um dos gemelares 

era pelo menos 30% maior do que o do outro gemelar, mostraram que, ao 

final da idade pré-escolar, ainda persistia uma diferença entre o peso e a 

estatura para a idade de meio desvio padrão ou mais. Neste caso, a herança 

genética, o ambiente de vida e todos os cuidados prestados às crianças 

foram os mesmos, porém, a condição denominada restrição de crescimento 

intrauterino, que diferenciava os pares de irmãos, determinou diferentes 

situações de crescimento na infância 119, 129. 

As crianças com PNA apresentaram uma tendência a um aumento 

progressivo do peso e do IMC durante a idade pré-escolar, mas não da 

estatura. Este fenômeno não foi observado para as crianças com PNI, que 

não apresentaram modificação de peso, IMC ou de estatura nesta faixa 



 

etária.  Por outro lado, não houve diferenças na prevalência de sobrepeso ou 

de obesidade entre as crianças com PNI e PNA. Há estudos que mostram 

que crianças com antecedentes de restrição de crescimento intra-uterino, 

como é o caso das crianças com PNI, são de maior risco para obesidade. 

Nestas crianças, a obesidade seria decorrente de alterações metabólicas 

iniciadas na vida intra-uterina,  durante o processo de RCIU, e ao acúmulo 

de tecido adiposo que acompanharia o crescimento compensatório do início 

da vida. 

  

4.3. Considerações sobre os fatores de risco para crescimento deficiente 

entre as crianças com PNI  

 

As variáveis independentes de estudo sexo, idade materna ao 

nascimento da criança, tempo de aleitamento materno e  morbidade não se 

constituíram em fatores de risco ou proteção para crescimento deficiente, na 

idade pré-escolar, entre as crianças com PNI. Isto não significa que estes 

fatores não tenham apresentado influência no crescimento destas crianças. 

Estas variáveis foram selecionadas para o presente estudo por se tratar de 

determinantes do crescimento infantil freqüentmente citados na literatura, 

independentemente da situação do peso ou comprimento ao nascer.  

Os indivíduos do sexo masculino apresentam maior velocidade de 

ganho de peso e de estatura desde a vida intra-uterina, o que leva  a uma 

diferença entre as medidas antropométricas ao nascimento de 

aproximadamente um centímetro e de 300 gramas. Particularmente nos dois 



 

primeiros anos de vida, período caracterizado por grande velocidade de 

crescimento, os meninos mantêm uma necessidade proporcionalmente 

maior de calorias e proteínas do que as meninas, o que propicia maior 

vulnerabilidade ao seu crescimento. Entretanto, este risco para o 

crescimento não se manifestará, caso sejam atendidas as suas 

necessidades energéticas, protéicas e de nutrientes.  

Diferenças no tempo total de aleitamento materno , fator de proteção 

do crescimento sadio, principalmente em famílias de baixa renda, poderiam 

influenciar o crescimento destas crianças, no caso de uma inadequação da 

dieta que viesse a substituir o leite materno. As doenças comuns da infância, 

aqui denominadas morbidade, podem interferir no crescimento infantil, caso 

ocorram em freqüência elevada, no caso de episódios agudos leves, levem à 

necessidade de internação hospitalar ou evoluam cronicamente. Quanto à 

morbidade leve, não foi possível obter registro de episódios mórbidos 

comuns entre as crianças pré-escolares, tanto de sua freqüência quanto de 

sua duração. As crianças com doenças crônicas foram excluídas da 

população de estudo e, como praticamente não houve doenças mais graves 

entre estas crianças, a morbidade não deve ter tido impacto sobre o 

crescimento infantil observado entre as crianças com PNI.   

Apesar destas variáveis serem citadas como tendo maior impacto 

sobre o crescimento dos lactentes, o presente estudo avalia o crescimento 

ocorrido entre o nascimento e a idade pré-escolar e, portanto, seria possível 

haver alguma influência nos resultados, o que não ocorreu.    

O tempo que a criança freqüenta creche foi fator de risco para 



 

crescimento linear e ponderal deficientes, entre as crianças com PNI. Como 

os cuidados prestados às crianças nas creches era adequado, estar mais 

tempo matriculado na creche foi um fator de risco para o crescimento destas 

crianças provavelmente porque as crianças que freqüentam há mais tempo a 

creche eram provenientes de famílias de pior renda, onde as mães 

necessitaram voltar ao trabalho mais precocemente, precisando matriculá-

las até antes dos dois anos de idade. As crianças pertencentes a famílias 

mais numerosas foram de risco para crescimento linear deficiente, entre as 

crianças com PNI, o que reforça a hipótese realizada sobre a associação 

entre o tempo de creche e a condição sócio-econômica das crianças que 

apresentaram comprometimento do crescimento.  A idade em anos foi fator 

de proteção para o desempenho de crescimento linear, possivelmente por se 

tratar de crianças matriculadas há menos tempo na creche, provavelmente 

provenientes de famílias de melhores condições de vida.  

A maior escolaridade materna protegeu a evolução ponderal das 

crianças com PNI. Os cuidados prestados pela mulher aos seus filhos 

depende de sua aptidão para realizar sua função materna. Esta aptidão 

envolve a sua possibilidade de protegê-los afetivamente, com dedicação 

contínua e responsabilidade,  de estender a eles proteção anti-infecciosa, 

nutricional, estímulo ao desenvolvimento neurológico e propiciar um 

ambiente livre de fatores que aumentem o risco de doenças infecto-

contagiosas, respiratórias ou dermatológicas. Uma escolaridade maior 

permitiria à mãe compreender as informações que recebe dos pediatras, 

outros profissionais da área da saúde, de meios de comunicação que 

utilizam a linguagem escrita ou falada, que venham a contribuir para a 



 

proteção da saúde de seus filhos, o que, em última análise, é representado 

pela evolução do crescimento, indicador sensível dos cuidados recebidos 

pelos filhos.  

 Nenhuma das variáveis selecionadas para o modelo multivariado teve 

associação estatisticamente significante com o IMC das crianças de PNI. No 

presente estudo, o IMC foi utilizado como variável antropométrica para 

descrever o crescimento das crianças que constituíram a população de 

estudo. Mais freqüentemente, esta medida de proporções corpóreas é 

utilizada para classificar nutricionalmente os indivíduos, crianças ou adultos, 

em obesos ou não obesos. Entre estes últimos, os indivíduos de risco são 

classificados como portadores de sobrepeso. Os estudos epidemiológicos 

que analisam a obesidade na infância habitualmente indicam fatores de risco 

diferentes dos relacionados como fatores de risco para falhas de 

crescimento. São fatores de risco para obesidade ter um dos pais ou ambos 

os pais obesos, assistir televisão por mais de duas horas por dia, baixa 

atividade física ou sedentarismo e grande peso ao nascer. A restrição de 

crescimento intra-uterino pode ser também um fator de risco para a 

obesidade na infância, o que não foi observado neste estudo. 

 

4.4. Considerações sobre o acompanhamento do crescimento de crianças 

com PNI em ambulatório de Pediatria 

 

 Os referenciais de crescimento utilizados em todo o mundo, que 

contêm curvas de peso, estatura e índice de massa corpórea, foram 



 

construídos a partir de estudos populacionais, que utilizaram medidas de 

indivíduos predominantemente com peso adequado ao nascer, 

estabelecendo os chamados canais do crescimento normal, dentro dos quais 

as medidas individuais deveriam  se manter a partir do nascimento. Desta 

forma, estes referenciais acabam privilegiando a monitorização do 

crescimento dos indivíduos de menor risco para falhas de crescimento , isto 

é, aqueles nascidos com peso adequado. Simultaneamente, acarreta 

dificuldades na monitorização do crescimento das crianças com peso de 

nascimento inadequado, inclusive com PNI. 

 As crianças com baixo peso ao nascer ou nascidas pequenas para a 

idade gestacional recebem cuidados diferenciados nos serviços de 

neonatologia, em função de seu risco para distúrbios metabólicos nos 

primeiros  dias de vida e são acompanhadas em serviços ambulatoriais de 

Pediatria como crianças de risco de morbimortalidade no primeiro ano de 

vida. Entretanto, desde que superem o percentil crítico para a definição de 

desnutrição ou de baixa estatura, acabam sendo consideradas como de 

crescimento normal. 

As crianças com PNI, que não possuem as formas mais graves de 

RCIU, são habitualmente classificadas como crianças sem risco para 

desnutrição ou para falhas de crescimento no processo de monitorização de 

crescimento realizada em unidades ambulatoriais de Pediatria. Como 

possuem ao nascimento, devido à RCIU leve, mas de longa duração, 

comprometimento proporcional de peso e estatura, acabam sendo 

consideradas constitucionalmente de menor potencial de crescimento e as 

orientações realizadas junto à mãe ou responsável pelos cuidados da 



 

criança são direcionadas apenas para manter, ou não piorar, o canal de 

crescimento que apresentam.  

 No seguimento das crianças com BPN ou com PNI, para que o 

diagnóstico de crescimento seja corretamente feito, é preciso considerar 

como parte da história natural do crescimento pós-natal destes indivíduos o 

chamado crescimento compensatório. Para proteger o potencial biológico 

para o crescimento destas crianças, deve ser colocado como objetivo das 

ações de prevenção e promoção de saúde, uma velocidade de ganho de 

peso e estatura acima da esperada para a idade e sexo e uma tendência de 

crescimento que leve estes parâmetros antropométricos a se aproximarem 

da mediana do referencial de crescimento, no decorrer dos primeiros dois 

anos de vida. Assim, as crianças de PNI, que ao nascimento tem o peso e a 

estatura mais próximos ao percentil 10 do referencial de crescimento 

deverão, nos primeiros anos de vida, ter uma tendência ascendente dos 

valores de peso  e estatura em direção à mediana, ou seja, apresentando 

neste período curvas pôndero-estaturais de inclinação maiores do que a 

curva correspondente à do percentil de origem da criança. 

As crianças com PNI, até os seis anos de idade, são crianças de risco 

para baixa estatura e para crescimento ponderal deficiente. Assim, estas 

crianças deveriam, entre o nascimento e o início da idade escolar, receber 

seguimento diferenciado em serviços ambulatoriais de Pediatria, para que o 

seu crescimento ponderal e linear seja protegido.   

   

    

 



 

5. CONCLUSÕES 



 

 Os resultados do estudo permitem afirmar que : 

 

1. O crescimento linear alcançado na idade pré-escolar pelas crianças 

nascidas com peso insuficiente foi, no conjunto, um pouco inferior em 

relação aos valores esperados pelo referencial CDC/ NCHS 2000.   

2. O crescimento alcançado pelas crianças com PNI foi inferior também ao 

observado para as crianças com PNA, tanto em peso, estatura, quanto no 

índice de massa corpórea.  

3. Há quanto tempo a criança freqüenta a creche e o número de pessoas na 

casa foram fatores de risco associados ao crescimento linear deficiente, 

entre as crianças com PNI. A idade da criança foi associada também, porém, 

como fator de proteção. 

4. Há quanto tempo a criança vem freqüentando a creche foi fator de risco para 

o crescimento ponderal deficiente e a idade em anos e  a escolaridade 

materna foram fatores de proteção.  



 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 



 

 

Deste modo, quando comparados a crianças de condição sócio-

econômica semelhante, porém, que apresentaram peso de nascimento 

adequado, as crianças com peso de nascimento insuficiente devem ser 

consideradas  de risco para um pior crescimento até o início da idade 

escolar, fazendo com que  o PNI seja um indicador de que estas crianças 

necessitam receber uma atenção diferenciada nos programas de vigilância 

do crescimento.  

 Face às relações estabelecidas atualmente entre o crescimento no 

início da vida e as condições de saúde e o crescimentro alcançado na idade 

adulta, evidencia-se a necessidade de continuar a estudar o 

acompanhamento destas crianças atá a maturidade. 
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