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RESUMO 

 

 

Freires  PVAF. Características biométricas ao nascimento, de filhos de mulheres adultas 

jovens, em um município de elevado índice de desenvolvimento humano [dissertação]. São 

Paulo: Faculdade de Saúde Pública da USP; 2021. 

 

Introdução: Após o nascimento de um bebê, são realizadas medidas antropométricas, como 

peso, comprimento e perímetro cefálico. Especificamente o peso de nascimento é considerado 

como diretamente relacionado às características do futuro crescimento e desenvolvimento da 

criança. A partir de referenciais já publicados, de acordo com a Idade Gestacional (IG), esses 

parâmetros antropométricos são avaliados como adequados ou não e podem ser importantes 

preditores da saúde e dos cuidados que o recém-nascido (RN) irá demandar.  Há mais de meio 

século, curvas referenciais de crescimento têm sido propostas e utilizadas. Atualmente, estão 

entre as mais utilizadas a proposta por Fenton e Kim e a produzida pelo estudo 

INTERGROWTH-21st. Na literatura encontra-se uma diversidade de estudos comparando 

essas curvas de crescimento, analisando sua adequação. Partindo dessas premissas e visando 

contribuir para este tipo de análise e discussão acerca dos referenciais de crescimento 

intrauterino, mormente para os recém-nascidos de termo, que representam a grande maioria 

dos nascimentos, optou-se por avaliar os dados de antropometria ao nascimento de um 

universo de recém-nascidos de termo, resultantes de gestações de baixo risco, filhos de mães 

adultas jovens residentes em um município brasileiro de elevado Índice de Desenvolvimento 

Humano e com cobertura praticamente universal de saneamento básico.   

Objetivo: Analisar as medidas antropométricas ao nascimento de RN a termo, nascidos de 

mães adultas jovens, em uma cidade de elevado IDH, no período de maio de 2015 a março de 

2018. A partir desses dados, buscou-se compará-los com as curvas propostas pelos estudos de 

Fenton e Kim e INTERGROWTH-21st, incluindo a mediana e os percentis 10 e 90 de cada 

parâmetro, segundo o sexo e IG. 

Metodologia: Estudo descritivo e analítico, quantitativo, com coleta retrospectiva de dados 

provenientes do Hospital Universitário de Taubaté, das crianças nascidas entre maio de 2015 

e março de 2018. Dados foram tabulados e analisados, calculadas medidas de tendência 

central e dispersão por grupos de análise. Calculadas curvas de regressão não linear e, 

posteriormente, comparadas com os referenciais com escore Z.  

Resultados: No período elegido ocorreram 6757 nascimentos vivos; destes, foram incluídos 

no estudo 3908. Verificou-se um predomínio do sexo feminino e em relação à IG, a maioria 

foi de RN de termo pleno com predomínio de partos vaginais, exceto para os termos tardios. 

Quanto ao peso, mais de 90% com peso adequado para a IG. O incremento de peso foi de 

aproximadamente 100g por semana e no comprimento de 0,4 a 0,5cm por semana. Ao serem 



 

 

comparados os parâmetros antropométricos, em relação à via de parto, encontramos bebês 

mais leves, menores em comprimento e perímetro cefálico, para via vaginal. Em relação ao 

sexo, ambos se concentraram com IG de termo pleno, o sexo masculino com valores 

ligeiramente maiores nos três parâmetros analisados. Na comparação com o referencial de 

Fenton e Kim, o peso e PC apresentaram valores acima do referencial na 37ª semana e a 

seguir valores abaixo, enquanto o comprimento desde a 37ª semana apresentou-se abaixo do 

referencial. Quando comparado com os gráficos do INTERGROWTH-21st, o peso apresenta-

se com valores maiores que o referencial até 40ª semana em todos os percentis, diferente do 

comprimento, onde praticamente todos os valores estão abaixo do referencial, os dados do 

PC, nos percentis 50 e 90, apresentam-se maior que o referencial, em quase todas as IG.  

Conclusão: RN de termo, de gestações de baixo risco de mães adultas jovens, apresentam 

valores de antropometria ao nascimento diferentes dos propostos pelos referenciais de Fenton 

e Kim e do estudo INTERGROWTH-21st. No que se refere à tendência de evolução dos 

escores Z (percentis) entre as idades gestacionais referidas como de termo (37ª até 41ª 

semana), tanto para o peso quanto para o comprimento e o perímetro craniano ao nascer, ela é 

sempre decrescente, indicando uma velocidade de crescimento menor do que a previsível a 

partir das curvas de referência. Encontraram-se menores diferenças entre os valores absolutos 

de peso, de comprimento e de perímetro craniano ao nascer, com os respectivos valores 

indicados pelo referencial do INTERGROWTH 21st. Ficando evidente a impossibilidade de 

existir uma única curva referencial universal, sendo necessária uma compreensão crítica para 

a sua utilização. Os resultados deste estudo não invalidam os referenciais, mas podem 

contribuir para que sejam utilizados de forma mais adequada e consistente.  

 

Palavras-chave: recém-nascido, cuidado da criança, peso ao nascer, perímetro cefálico, 

estatura, curvas antropométricas. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

Freires PVAF. Biometric characteristics at birth of children of young adult women in a city 

with a high Human Development Index [dissertation]. São Paulo: Faculdade de Saúde Pública 

da USP; 2021. 

 

Introduction: Anthropometric measures, such as weight, length and cephalic perimeter, are 

performed after the birth of a baby. In particular, birth weight is considered causally related to 

the characteristics of future child growth and development. Based on already published 

references, according to the Gestational Age (GA), these anthropometric parameters are 

assessed as appropriate or not and may be important predictors of the health and care that the 

newborn (NB) will demand. More than half a century ago, reference growth curves have been 

proposed and used. Currently, they are among the most used proposals by Fenton and Kim 

and those produced by study INTERGROWTH-21st. In the literature there is a diversity of 

studies comparing these growth curves, analyzing their adequacy. Based on these assumptions 

and aiming to contribute to this type of analysis and discussion about the intrauterine growth 

references, particularly for the newborn at term, which represent most births, it was chosen to 

evaluate anthropometric data at the birth of a universe of newborn at term, result of low-risk 

gestation, children of young adult mothers resident in a Brazilian municipality with high 

Human Development Index and with almost whole coverage of sanitation. 

Objective: Analysis of anthropometric measures at birth of NB at term, born of young adult 

mothers, in a city with high HDI, from May 2015 to March 2018. Based on these data, it was 

sought to compare them with the curves proposed by the studies of Fenton and Kim and 

INTERGROWTH-21st, including the median and percentiles 10 and 90 of each parameter, 

according to gender and GA. 

Methodology: A quantitative descriptive and analytical study with retrospective collection of 

data from Hospital Universitário de Taubaté of children born between May 2015 and March 

2018. Data were tabled and analyzed, central tendency measurements and dispersion by 

analysis groups were calculated. Calculated non-linear regression curves and then compared 

to the Z-score references. 

Results: 6757 live births occurred in the selected period; of these, were included in study 

3908. There was a predominance of female sex and in relation to GA, most of them were full-

term NBs with predominance of vaginal births, except for late term. As for weight, more than 

90% with appropriate weight for GA. Weight gain was approximately 100g per week and in 

length from 0.4 to 0.5cm per week. When comparing the anthropometric parameters in 

relation to the delivery route, we found milder, smaller babies in length and cephalic 

perimeter, for vaginal route. Regarding sex, both concentrated on full-term GA, male with 

slightly higher values in the three parameters analyzed. Compared to the Fenton and Kim 

reference, weight and PC presented values above the reference at week 37 and below, while 

length from week 37 was below the reference. When compared to the graphs of 

INTERGROWTH-21st, the weight is greater than the reference up to week 40 in all 

percentages, different from the length, where virtually all values are below the reference, the 

PC data in percentiles of 50 and 90 are greater than the reference, in almost all GAs. 



 

 

 

Conclusion: NB at term, low-risk pregnancies of young adult mothers, - present 

anthropometric values at birth different from those proposed by Fenton and Kim references 

and the INTERGROWTH-21st study. Regarding the trend of evolution of Z-scores 

(percentiles) between the gestational ages referred to as term (37th to 41st weeks), For both 

weight and cranial length and perimeter at birth, it is always decreasing, indicating a growth 

rate lower than predicted from the reference curves. There were smaller differences between 

absolute values of weight, length and cranial perimeter at birth, with the respective values 

indicated by the reference of INTERGROWTH 21st. It is evident that there is no single 

universal reference curve, A critical understanding is needed for its use. The results of this 

study do not invalidate the references but can contribute to their more appropriate and 

consistent use. 

 

Keywords: Newborn, child care, birth weight, cephalometry, body height, anthropometric 

charters. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A realização do pré-natal está associada a melhores desfechos em saúde tanto para as 

gestantes quanto para os recém-nascidos (RN).1 Nas consultas, preconiza-se um atendimento 

humanizado no qual as gestantes são orientadas quanto à necessidade de hábitos saudáveis, e 

é solicitada a realização de exames complementares, possibilitando, assim, a detecção e o 

tratamento oportuno de patologias. Busca-se também, diminuir a incidência de baixo peso ao 

nascer e prematuridade. 2,3 

No mundo, segundo o Boletim da Organização Mundial da Saúde (OMS), nascem em 

média 13 milhões de RN prematuros por ano, representando cerca de 10% do total de 

nascimentos.4 

A prematuridade é um dos fatores determinantes mais importantes da mortalidade 

infantil.5 O Brasil situa-se entre os dez países com as taxas mais elevadas da mortalidade 

neonatal.6 

Nas últimas décadas, ocorreu melhoria na sobrevida dos recém-nascidos em razão 

principalmente do conhecimento de novas tecnologias na obstetrícia e na neonatologia.7 

Entretanto, as elevadas frequências de realização de cesarianas são questionadas e 

criticadas pelos profissionais da saúde devido ao risco de nascimento de neonatos prematuros, 

de baixo peso, com transtornos respiratórios e neurológicos, e ainda pela alta incidência de 

infecções maternas puerperais.8 A proporção de partos cirúrgicos é elevada em nosso país, 

variando de acordo com as regiões e local de realização dos partos realizados, se no Sistema 

Único de Saúde (SUS) ou na rede privada. Em média, no Brasil, essa proporção situa-se ao 
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redor de 50% dos partos, chegando a 80% na rede hospitalar privada.9 De acordo com as 

recomendações da OMS, seria aceitável a indicação da cesariana em apenas 15% dos partos.8 

O peso obtido logo após o nascimento está diretamente relacionado às condições de 

nutrição da gestante e do RN, sendo um dos principais fatores determinantes das 

características do futuro crescimento e desenvolvimento da criança.10 

Após o nascimento do bebê, algumas medidas antropométricas, como o peso, 

comprimento e perímetro cefálico, são fundamentais para definir a alta hospitalar bem como 

para o acompanhamento longitudinal do paciente. 

Quanto ao peso ao nascer, o RN é classificado em: extremo baixo peso (<1000g), 

muito baixo peso (<1500g), baixo peso ao nascer (<2500g), normal (2500 a 4000g) ou 

macrossômico (> 4000g).11 

Os recém-nascidos também são classificados de acordo com a idade gestacional (IG) 

como sendo: pré-termo (menos do que 37 semanas de gestação), termo precoce (de 37 a 38 e 

6/7 semanas), termo pleno (de 39 a 40 e 6/7 semanas), termo tardio (de 41 a 41 e 6/7 semanas) 

e pós-termo (com 42 semanas ou mais).11,12 

Em recém-nascidos com mais do que 28 semanas a IG pode ser definida com precisão 

aceitável pelo Método de Capurro. Neste método os parâmetros somáticos mais utilizados 

para a avaliação da IG são: formação do mamilo, textura da pele, forma da orelha, tamanho da 

glândula mamária e sulcos plantares.13 

O peso ao nascer também pode ser classificado em função da idade gestacional do RN 

em: Adequado para a idade gestacional (AIG), Pequeno para a idade gestacional (PIG) ou 

Grande para a idade gestacional (GIG).14 

Essa classificação define como PIG as crianças que nascem com o peso abaixo do 

percentil 10 para sua IG, de acordo com a referência utilizada.14 O peso ao nascimento é um 

importante preditor da morbimortalidade perinatal15. RNs definidos como PIG apresentam 
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riscos imediatos de desenvolver diversos problemas neonatais16, além de uma maior 

incidência de doenças crônicas na idade adulta, como hipertensão arterial, diabetes e doença 

coronariana17. 

Para a avaliação da adequação do peso ao nascer e de outras medidas biométricas do 

RN, à sua idade gestacional são utilizadas as denominadas Curvas referenciais de 

Crescimento. Há mais de 50 anos, diversas curvas foram sendo propostas e utilizadas, 

normalmente elaboradas, em sua maioria, a partir de amostras de recém-nascidos de 

populações locais e de características heterogêneas. Atualmente, entre as mais frequentemente 

utilizadas são as Curvas publicadas por Fenton e Kim e, ainda mais recentemente, as Curvas 

elaboradas pelo estudo INTERGROWTH-21st. 

A curva de Fenton e Kim, em 2013 foi concebida a partir de uma metanálise incluindo 

estudos de seis países desenvolvidos e abrangendo uma grande amostra de recém-nascidos 

com suas medidas antropométricas: peso, comprimento e perímetro cefálico.18 Esse estudo 

teve por objetivo revisar seu estudo anterior, Fenton Preterm Growth Chart de 200319, para 

incluir dados mais recentes de peso ao nascer, harmonizar a curva de crescimento de pré-

termos com a curva da OMS20 suavizar a transição entre as duas curvas sem perder a 

integridade dos dados de 22 a 36 semanas e com 50 semanas; produzir curvas específicas para 

cada sexo; e mudar a escala dos gráficos para idades gestacionais precisas, a fim de melhorar 

a sua acurácia.21 

 O projeto INTERGROWTH-21st, foi realizado a partir de uma coorte de gestantes de 

base populacional multiétnica e multicêntrica, incluindo dados de oito países, entre eles o 

Brasil (Pelotas-RS), composta de mulheres saudáveis e com estado nutricional adequado, de 

baixo risco para restrição do crescimento intrauterino (RCIU), com assistência pré-natal 

adequada e que residiam e pariram em áreas urbanas de altitude igual ou inferior a 1600m. A 

IG foi aferida por exame de imagem, ultrassonografia, antes de 14 semanas de IG,22 
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posteriormente foram incorporados à amostra inicial também RN muito prematuros, de 24 a 

32 semanas de gestação.23 

 Estudos comparativos das curvas do INTERGROWTH-21st, com outras curvas de 

crescimento intrauterino locais, apontam que a primeira tende a subestimar a proporção de 

RN PIG.24 Essa menor sensibilidade pode contribuir para uma maior morbidade e mortalidade 

perinatal, visto que se não identificados esses RN de maior risco, estes poderão não ser 

assistidos de maneira adequada. 

 Apesar disso, estudo realizado por Kosuki e cols25, demonstrou que mesmo as curvas 

INTERGROWTH-21st subestimando a prevalência de PIG, não revelaram associação com a 

mortalidade neonatal, quando comparadas às curvas americanas de 1991 e 2000. 

 Na Nova Zelândia, as curvas de INTERGROWTH-21st estimaram uma prevalência de 

4,5% de PIG, menos da metade da proporção, 11,6%, obtida utilizando as curvas de 

crescimento locais.24 Essa diferença também foi vista quando da comparação com a curva de 

crescimento norte americana de 2000, cuja utilização como referencial resultava numa 

prevalência de PIG 52% superior à estimada pelo referencial de crescimento intrauterino do 

INTERGROWTH-21st. 25 

Pesquisa realizada na Turquia, mesmo que restrita a RN com menos de 32 semanas de 

gestação, internados em unidade de terapia intensiva neonatal, reforçou as diferenças 

existentes entre curvas ao comparar os resultados utilizando-se o referencial do estudo 

INTERGROWTH-21st e de Fenton e, excluídos os recém-nascidos com más formações 

congênitas e os óbitos, encontrou uma prevalência ao redor de um 1/3 maior de PIG 

utilizando o referencial de INTERGROWTH-21st, ou seja de 14,9% versus 11,3% pelo 

referencial da Fenton.26 
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Como não há grande número de pesquisas visando essas comparações, mormente com 

casuísticas mais numerosas, torna-se evidente a necessidade de se realizar outros estudos, 

mais abrangentes e em diferentes populações, que possibilitarão, com o tempo, a realização de 

comparações que contribuam para uma análise mais adequada da acurácia de ambas as curvas 

e de suas implicações para a prática. Isso poderia resultar numa utilização mais crítica e 

eficiente dos referenciais nas rotinas de atendimento aos recém-nascidos, portanto, coerente 

com a população que está sendo assistida. 

Partindo dessas premissas e visando contribuir para este tipo de análise e discussão 

acerca dos referenciais de crescimento intrauterino, mormente para os recém-nascidos de 

termo, que representam a grande maioria dos nascimentos, optou-se por avaliar os dados de 

antropometria ao nascimento de um universo de recém-nascidos de termo, resultantes de 

gestações de baixo risco, filhos de mães adultas jovens residentes em um município brasileiro 

de elevado Índice de Desenvolvimento Humano e com cobertura praticamente universal de 

saneamento básico.  
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

 

• Analisar, ao nascimento, características antropométricas de recém-nascidos de 

termo, de gestações de baixo risco de mães adultas jovens, nascidos no período de 

maio de 2015 a março de 2018, na Maternidade do Hospital Público Regional, do 

Município de Taubaté, Estado de São Paulo. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

Em recém-nascidos de termo: 

• Comparar os valores de peso, comprimento e perímetro cefálico dos recém-

nascidos com os valores propostos nos referenciais do Estudo de Fenton e Kim e 

do Estudo INTERGROWTH-21st, segundo o sexo, a idade gestacional e a 

classificação em percentis; 

• Analisar a evolução da mediana e dos percentis 10 e 90, de peso, comprimento e 

perímetro cefálico, a partir dos valores alcançados até o nascimento, nas idades 

gestacionais de 37, 38, 39, 40 e 41 semanas. 
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3.  MÉTODO 

 

 

3.1 TIPO DE ESTUDO 

 

 

Estudo descritivo e analítico de abordagem quantitativa, com coleta retrospectiva de 

dados. Optou-se pelo estudo quantitativo, pois ele permite utilizar valores em números 

contínuos para classificar e analisar as variáveis de estudo, viabilizando a descrição e 

quantificação das características de determinada população ou fenômeno e, além disso, 

estimar possíveis relações entre as variáveis.31 

Utiliza-se o método de pesquisa indutivo, que permite a observação dos fenômenos, 

estabelecendo relações entre eles e generalizando relações, por documentação direta, 

especificamente a observação sistematizada.32 

 

 

 

3.2  LOCAL DA PESQUISA 

 

 

O estudo foi realizado na cidade de Taubaté, SP, que segundo dados do IBGE, é um 

município com área territorial de 625003 Km2 (2018) e população estimada de 314.924 

habitantes (2019). Além disso, apresenta cobertura de esgotamento sanitário adequado em 
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96,3% dos domicílios (2010), o que também repercute positivamente nas condições de saúde 

da população33.  

Este município foi escolhido por apresentar um elevado Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH), 0,80, o que o classifica em 40º lugar no ranking brasileiro de municípios e em 

22º no Estado de São Paulo, em 2010.34 Além disso, possui um hospital público regional, de 

caráter universitário, onde ocorre a maior parte dos nascimentos do Município. 

O Hospital Universitário de Taubaté é uma instituição centenária que, desde 1982, 

atua como hospital escola da Faculdade de Medicina de Taubaté. Além da assistência à 

população do município, atende mais 39 outros municípios da região serrana e do Vale do 

Paraíba. Ele conta, na área de neonatologia e obstetrícia, com 20 leitos de alojamento 

conjunto, 5 no berçário patológico (unidade de cuidados intermediários) e 10 na unidade de 

terapia intensiva neonatal. 

A coleta dos dados foi realizada a partir dos registros da sala de parto, da Unidade de 

internação do setor de Berçário e na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal deste Hospital 

deste hospital. 

 

 

3.3  POPULAÇÃO DE ESTUDO 

 

 

Os dados analisados correspondem aos dados de registro de nascimento do universo de 

filhos de mães adultas jovens (com idade de 20 anos completos a 35 incompletos), com 

gestação de baixo risco, cujos partos ocorreram no período de maio de 2015 a março de 2018.  
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3.4 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

 

 

Foram incluídos no estudo todos os RN nascidos vivos, de mulheres adultas jovens, 

que apresentavam em seus registros, no mínimo, os seguintes dados: data do parto, idade 

materna e ou data de nascimento materna, tipo de gestação, tipo de parto, idade gestacional 

(IG), sexo, peso ao nascimento, comprimento ao nascimento e perímetro cefálico ao 

nascimento. 

 

 

3.5  CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

 

 

Foram excluídos da população de estudo os RN que não apresentavam o registro de 

algum dos seguintes dados: idade materna, tipo de parto, idade gestacional, sexo, peso ao 

nascimento, comprimento ao nascimento e perímetro cefálico ao nascimento. 

Quanto ao tipo de gestação, os recém-nascidos de gestações múltiplas foram excluídos 

do estudo.  

No que tange à IG, foram excluídos os recém-nascidos com menos de 37 semanas e os 

acima de 41 semanas completas. 
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Também foram desconsiderados os RN que apresentavam medidas corpóreas que se 

situavam a 5 desvios padrões ou mais em relação à média da amostra estudada. 

 

 

3.6 ASPECTOS ÉTICOS 

 

 

O trabalho foi desenvolvido em conformidade com a Resolução 466/12 da Comissão 

Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), que trata de questões éticas e regulamenta a 

pesquisa envolvendo seres humanos, baseada nos princípios de autonomia, não maleficência, 

beneficência, justiça e equidade.35 

A coleta de dados foi autorizada pela instituição após envio de carta de solicitação e 

apresentação do projeto (APÊNDICE - B). 

 A pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da 

Faculdade de Saúde Pública (CEP), via Plataforma Brasil, autorizado sob o parecer número 

3.982.531, conforme o parecer anexo (APÊNDICE – C). 

 

 

3.7 PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

 

A coleta de dados foi realizada pela própria pesquisadora e alguns poucos 

colaboradores, profissionais de saúde treinados, a partir da verificação dos livros de registro 
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de nascimento e, sempre que possível, ou quando necessário, complementada com a 

verificação das informações a partir dos prontuários eletrônicos. 

 

 

3.8 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

 

Os dados foram coletados utilizando-se de uma ficha padronizada de modo a atender 

os vários objetivos propostos e os dados de identificação, registro do conteúdo, comentários e 

ordenação dos registros.  

A ficha foi elaborada especificamente para a pesquisa de modo a permitir o registro 

dos dados relativos às características maternas, ao tipo de parto e do recém-nascido 

(APÊNDICE-A). 

As variáveis assim coletadas abrangem: idade materna, ano de ocorrência, tipo de 

gestação (única ou múltipla), tipo de parto e características do neonato: sexo, idade 

gestacional, boletim de Apgar, peso, comprimento e circunferência craniana.  

Os dados coletados são referentes ao universo de recém-nascidos do período de maio 

de 2015 a março de 2018, que a partir dos dados de registros dos prontuários preenchiam os 

critérios de inclusão anteriormente descritos.  
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3.9  APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

      Após coleta, os valores foram tabulados e arquivados em uma planilha do software 

Excel, versão 2010, para fins de se verificar a sua completude e consistência, arquivamento e 

preparo para as análises estatísticas. 

Inicialmente foram determinadas as proporções dos diferentes grupos de RN segundo 

a sua classificação de acordo com sua IG. 

Em relação à IG, foram classificados em pré-termo, aqueles nascidos com menos do 

que 37 semanas, termo precoce entre 37 e 38 6/7 semanas, termo pleno entre 39 e 40 6/7 

semanas, termo tardio de 41 a 41 6/7 semanas e pós-termo com 42 semanas ou mais.11,12 

Foram calculadas medidas de tendência central e dispersão dos parâmetros 

antropométricos do total e por grupos de análise. Médias, medianas e desvio padrão foram 

calculados para cada grupo e apresentados por meio de tabelas. 

Quanto ao peso, os RN foram classificados em: extremo baixo peso (<1000g), muito 

baixo peso (<1500g), baixo peso ao nascer (<2500g) e macrossômico (> 4000g)11, 

apresentando suas frequências. 

Calculou-se também o Índice de massa corpórea [Peso (kg)/ comprimento² (m)], para 

cada recém-nascido, cujos valores de tendência central e dispersão estão apresentados em 

tabelas anexas (APÊNDICE – D). 

A partir dessas classificações foram selecionados os recém-nascidos de 36 semanas de 

IG além dos de termo e foram calculados as médias, os desvios-padrão, as medianas e os 

percentis dos valores absolutos da antropometria, para cada semana de idade gestacional entre 

36 e 41 e 6/7 semanas. 
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Com base nos valores observados de peso, comprimento e circunferência craniana, 

foram calculadas as equações das curvas de regressão não linear que melhor se ajustavam à 

evolução segundo a idade gestacional deles (curvas que apresentavam menor erro residual e 

maior coeficiente de correlação). Para estas estimativas de curvas foi utilizada idade 

gestacional na forma decimal e não a habitualmente empregada para avaliação individual que 

utiliza o número de semanas completas seguidos de 1 até 6 sétimos. 

A inclusão inicial das crianças a partir das 36,0 semanas de idade gestacional para os 

cálculos das curvas foi para dar maior precisão aos valores recalculados para as 37,0 semanas 

exatas de gestação em diante, evitando assim uma maior variabilidade que poderia ocorrer se 

a estimativa da curva tivesse seu início exatamente com os valores dos recém-nascidos de 

37,0 semanas. 

A partir das equações descritoras das curvas de tendência foram recalculadas, segundo 

sexo, os valores absolutos das médias, dos desvios padrão, das medianas e dos percentis 10 e 

90 (p10 e p90) de peso, de comprimento e de circunferência craniana para as idades 

gestacionais exatas incluídas no período considerado de termo: 37,0, 38,0, 39,0, 40,0, 41,0 e 

41,9 semanas. 

Os valores brutos das medianas e percentis 10 e 90 de peso, comprimento e 

circunferência craniana da população de estudo, calculados para as IG exatas a partir das 

equações das curvas, foram transformadas em escores z, partindo dos valores médios e dos 

desvios padrão apresentados pelo referencial de Fenton e Kim, específicos para as mesmas 

idades gestacionais, segundo sexo. O mesmo procedimento foi utilizado para estimar os 

escores Z com base no Estudo INTERGROWTH-21st. 

Os valores dos escores Z da população de estudo foram comparados graficamente com 

os dos percentis 10, 50 e 90 dos referenciais de crescimento intrauterino propostos pelo estudo 

de Fenton e Kim e pelo Estudo INTERGROWTH-21st, de modo a permitir a visualização da 
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tendência de sua evolução temporal ao longo das semanas gestacionais que correspondem ao 

período de nascimento considerado de termo. 

Para o armazenamento, processamento e a análise dos dados foram utilizados os 

softwares: Excell®, GraphPad Prism® versão 6.0, MedCalc® versão 19.6 e CurvExpert Basic® 

versão 2.0. 

Os resultados são apresentados em tabelas e figuras cujo título será simplificado, pois 

todos se referem à população de estudo, ou seja, ao universo de recém-nascidos de termo, de 

gestações de baixo de risco de mães adultas jovens, cujos nascimentos ocorreram na cidade de 

Taubaté, Estado de São Paulo, Brasil, no período de maio de 2015 a março de 2018, que será 

abreviado como: RN de termo. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

No período definido de estudo, maio/2015 a março/2018, ocorreram 6757 (100,0%) 

nascimentos vivos no Hospital Universitário de Taubaté. Destes, foi possível a coleta de todos 

os dados de 6642 recém-nascidos (RN), pois 1,7% (115) dos pacientes apresentavam dados 

incompletos que não foi possível recuperar a partir dos prontuários. 

Foram excluídos do estudo os partos múltiplos, 2,4% (161) do total; os recém-nascidos 

que apresentavam alguma medida antropométrica 5 desvios padrões acima ou abaixo da 

média para aquela idade gestacional, correspondentes a um total de 0,2% (16); os prematuros 

com 36 semanas ou menos de idade gestacional (IG), 8,6% (580) e os pós-maturos, com 42 

semanas ou mais de idade gestacional, 0,1% (8) do total de RN. 

 Dos 5877 recém-nascidos que restaram, foram incluídos no estudo 3908 RN (57,8% 

do total de recém-nascidos vivos), correspondentes aos partos de mães adultas jovens, com 

idade entre 20 anos completos e 35 incompletos, e que não se enquadravam nos critérios de 

exclusão e correspondiam a todos os critérios de inclusão. 

Resultados analisados por pesquisadores em Maringá-PR, mostram que, no ano de 

2006, 73,8% dos partos ocorreram com idades gestacionais entre 37 e 41 semanas 38.  Essa 

diferença com a proporção aqui incluída no estudo se deve provavelmente aos critérios de 

inclusão/exclusão adotados, principalmente a idade materna. 
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Tabela 1 – Distribuição dos recém-nascidos de termo segundo o sexo e classificação pela 

Idade Gestacional. 

 

Sexo 

Termo precoce 

% 

(n) 

Termo pleno 

% 

(n) 

Termo tardio 

% 

(n) 

Total 

% 

(n) 

Feminino 

16,4% 

 (640) 

29,4%  

(1148) 

4,9% 

(195) 

50,7%  

(1983) 

Masculino 

17,2%  

(673) 

28,1%  

(1099) 

4,0% 

(153) 

49,3% 

 (1925) 

Total 

33,6%  

(1313) 

57,5% 

(2247) 

8,9% 

(348) 

100,0%  

(3908) 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

 

Como se observa na Tabela 1, quando se considera o total dos recém-nascidos, há um 

predomínio do sexo feminino. Este resultado diverge do encontrado na distribuição dos RN 

por sexo em pesquisa realizada em Belo Horizonte (MG) em 2010, onde foram encontradas as 

proporções de 48,9 e 49,5% de recém-nascidos do sexo feminino nos dois momentos 

analisados.36 Assim como no perfil demográfico de 2019 do estado de São Paulo, que 

apresentou uma razão de sexo de 105 nascimentos do sexo masculino para 100 nascimentos 

do sexo feminino, como ocorre na maioria dos países37. 

O predomínio de RN do sexo masculino ao nascimento se observa também na 

publicação do perfil demográfico do estado de São Paulo de 2019, que apresenta uma 

proporção de 105 (51,2%) nascimentos do sexo masculino para cada 100 nascimentos do sexo 

feminino, semelhante ao descrito na maioria dos países37.  O único grupo de nosso estudo que, 
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como seria de esperar a partir dos dados demográficos do estado de São Paulo, apresenta 

predomínio do sexo masculino é o dos RN de termo precoce. 

É muito provável que a aparente discrepância nas proporções por sexo seja decorrente 

das diferenças entre as populações estudadas, pois enquanto a aqui estudada é de apenas parte 

dos nascimentos, as demais estatísticas, como a do estado de São Paulo, se referem ao total 

dos nascimentos, sem considerar grupos de idade gestacional ou de idade materna. 

Quando se classificam os RN de termo de acordo com a idade gestacional, observou-

se que mais da metade dos nascimentos ocorreu a termo pleno, enquanto os de termo precoce 

corresponderam a cerca de 1/3 do total.  

 

 

Tabela 2 – Distribuição dos recém-nascidos de termo segundo o tipo de parto e classificação 

pela Idade Gestacional. 

Tipo de parto 

Termo precoce 

% 

(n) 

Termo pleno 

% 

(n) 

Termo tardio 

% 

(n) 

Total 

% 

(n) 

Vaginal 

20,4%  

(795) 

33,5%  

(1308) 

4,4% 

(173) 

 

58,3%  

(2276) 

 

Cesáreo 

13,3%  

(518) 

24,0%  

(939) 

4,5% 

(175) 

41,7%  

(1632) 

Total 
33,7%  

(1313) 

57,5%  

(2247) 

8,9% 

(348) 

100,0%  

(3908) 

Fonte: dados da pesquisa 
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A Tabela 2, no total, evidencia um predomínio dos partos por via vaginal, exceto no 

que se refere aos recém-nascidos de termo tardio. 

Resultados de um estudo acerca dos partos em uma maternidade de Palmas (TO), 

ocorridos entre 2003 e 2008, também evidenciaram um predomínio de partos vaginais, 60,4% 

da amostra 39, bastante próximo da proporção observada no presente estudo. 

Em estudo descritivo, com dados do Sistema de Nascidos Vivos (SINASC), no 

período de 1994 a 2014, no estado do Paraná, foram identificados 3.523.789 partos, dos quais 

48,8% ocorreram por via vaginal, resultado discordante do encontrado nessa amostra40. 

Pesquisa realizada no município de Patos-MG no período de 2011 a 2015, baseada nos dados 

do SINASC, também evidenciou uma menor proporção de 38,7% de partos via vaginal41.  

É muito provável que a aparente discrepância nas proporções observadas também seja 

decorrente das diferenças entre as populações estudadas, pois, enquanto a aqui analisada é de 

apenas parte dos nascimentos, as demais estatísticas se referem ao total dos nascimentos, sem 

subdividir os grupos por idade gestacional ou idade materna. 
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Tabela 3 – Distribuição da população de recém-nascidos segundo a sua classificação pelo 

peso ao nascimento e pela Idade Gestacional (semanas). 

Classificação 

37,0-37,9 

% 

(n) 

38,0-38,9 

% 

(n) 

39,0-39,9 

% 

(n) 

40,0-40,9 

% 

(n) 

41,0-41,9 

% 

(n) 

Total 

% 

(n) 

Extremo ou 

Muito baixo 

peso 

0,02% 

(1) 

0 0 0 0 

0,02%  

(1) 

Baixo peso 

1,4%  

(56) 

1,0%  

(39) 

1,1%  

(41) 

0,3%  

(13) 

0,1% 

(3) 

3,9%  

(152) 

Normal 

12,7% 

(497) 

17,3% 

(678) 

35,1% 

(1371) 

18,1%  

(706) 

7,9%  

(310) 

91,1% 

(3562) 

Macrossômicos 

0,6%  

(22) 

0,5%  

(20) 

1,8%  

(70) 

1,2%  

(46) 

0,9%  

(35) 

5,0%  

(193) 

Total 

14,7% 

(576) 

18,8% 

(737) 

38,0% 

(1482) 

19,6%  

(765) 

8,9%  

(348) 

100,0% 

(3908) 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

 

Quanto ao peso de nascimento, é evidenciado pela Tabela 3, que praticamente 9 em 

cada 10 RN estavam na categoria de peso normal e que apenas 4,0% deles eram de baixo 

peso, muito baixo peso ou extremo baixo peso. No outro extremo da classificação por peso 

foram observados quase 5% RN macrossômicos. 

Levantamento realizado no Brasil, no ano de 2004, descreveu uma proporção de 9% 

de neonatos com baixo peso na região Sudeste, mais que o dobro do encontrado na população 
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do presente estudo42.  Isso também foi descrito em estudo realizado na cidade de Campinas- 

SP, 2001, com dados do SINASC, que encontrou uma porcentagem de baixo peso ao nascer 

de 9,1%, sendo que quase a metade destes RN eram prematuros 43. 

Essas diferenças observadas são explicáveis pelo fato de aqui serem avaliados apenas 

os RN de termo e não a população de RN como um todo.   

 

 

Tabela 4 – Média e desvio padrão (dp) do peso de nascimento, segundo a Idade Gestacional 

em semanas. 

IG (semanas) 37,0-37,9 38-38,9 39-39,9 40-40,9 41-41,9 

Média de 

Peso ao nascer(g) 

3056,9 3165,8 3266,2 

          

3357,9 

 

                    

3451,0 

 

dp*(g) 480,9 412,9 418,9 418,3 446,0 

*dp: desvio padrão 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

 

No que tange ao peso de nascimento, a Tabela 4 permite observar que há um 

incremento de aproximadamente 100 gramas na média de peso para cada semana de idade 

gestacional a mais; além disso observa-se também que os recém-nascidos entre 37,0 e 37,9 e 
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entre 41,0 e 41,9 semanas de IG foram os grupos que apresentaram variabilidades de peso ao 

nascerem maiores do que os demais. 

Estudo realizado na cidade de Campinas-SP, verificou que o ganho de peso foi em 

média ao redor de 200g/semana a partir da 27ª até a 38ª semana de gestação e que o ganho 

médio se reduzia da 39a até a 42 a semana de gravidez 44.  

 

 

Tabela 5 – Comprimento ao nascer, média e desvio padrão (cm), conforme Idade Gestacional 

em semanas.  

IG 37-37,9 38-38,9 39-39,9 40-40,9 41-41,9 

Média do 

comprimento 

(cm) 

47,3 47,8 48,2 48,7 49,1 

dp* (cm) 2,2 2,0 2,0 2,0 2,0 

*dp: desvio padrão 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

 

 Em relação ao comprimento, pode ser verificado na Tabela 5 que, em média, o mesmo 

apresenta um crescimento constante de 0,4 a 0,5cm a cada semana, com cada grupo 

apresentando uma variabilidade praticamente inalterada entre 38 e a 41,9 semana de IG, como 

se depreende a partir dos valores do desvio padrão calculados para cada grupo de idade 

gestacional. 
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As Tabelas 6 a 9 para as meninas e as Tabelas 10 a 11 para os meninos apresentam os 

valores médios, medianos e dos desvios padrão, de cada parâmetro antropométrico, 

calculados para o ponto médio de idade gestacional que cada conjunto de recém-nascidos 

agrupados por idade gestacional em semanas completas apresentava.  

 

  

Tabela 6 – Médias, medianas e desvio padrão do peso (g) de cada grupo de Idade Gestacional 

dos recém-nascidos do sexo feminino, estimados segundo a Idade Gestacional média de cada 

grupo. 

IG (sem) Média Mediana Desvio padrão 

37,5 2992,2 2970,0 478,7 

38,4 3109,8 3100,0 392,3 

39,4 3199,0 3190,0 433,5 

40,3 3276,7 3287,5 389,7 

41,2 3392,9 3400,0 419,2 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Tabela 7 – Médias, medianas e desvio padrão do comprimento (cm) de cada grupo de Idade 

Gestacional dos recém-nascidos do sexo feminino, estimados segundo a Idade Gestacional 

média de cada grupo. 

IG (sem) Média Mediana Desvio padrão 

37,5 46,8 47,0 2,2 

38,4 47,4 47,5 2,0 

39,4 47,9 48,0 2,0 

40,3 48,2 48,0 1,8 

41,2 48,8 49,0 2,1 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Tabela 8 – Médias, medianas e desvio padrão do perímetro cefálico (cm) de cada grupo de 

Idade Gestacional dos recém-nascidos do sexo feminino, estimados segundo a Idade 

Gestacional média de cada grupo. 

IG (sem) Média Mediana Desvio padrão 

37,5 33,1 33,0 1,5 

38,4 33,4 33,5 1,4 

39,4 33,7 34,0 1,3 

40,3 33,8 34,0 1,3 

41,2 34,1 34,0 2,1 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Tabela 9 – Médias, medianas e desvio padrão do peso (g) de cada grupo de Idade Gestacional 

dos recém-nascidos do sexo masculino, estimados segundo a Idade Gestacional média de cada 

grupo. 

IG (sem) Média Mediana Desvio padrão 

37,5 3117,6 3130,0 475,0 

38,4 3219,6 3215,0 425,0 

39,4 3332,1 3305,0 393,0 

40,3 3453,7 3420,0 430,4 

41,3 3525,0 3525,0 467,9 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Tabela 10 – Médias, medianas e desvio padrão do comprimento (cm) de cada grupo de Idade 

Gestacional dos recém-nascidos do sexo masculino, estimados segundo a Idade Gestacional 

média de cada grupo. 

IG (sem) Média Mediana Desvio padrão 

37,5 46,7 48,0 2,2 

38,4 48,2 48,0 2,0 

39,4 48,5 48,5 1,9 

40,3 49,2 49,0 1,8 

41,3 49,6 49,5 1,7 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Tabela 11 – Médias, medianas e desvio padrão do perímetro cefálico (cm) de cada grupo de 

Idade Gestacional dos recém-nascidos do sexo masculino, estimados segundo a Idade 

Gestacional média de cada grupo. 

IG (sem) Média Mediana Desvio padrão 

37,5 33,5 33,5 1,6 

38,4 33,9 34,0 1,4 

39,4 34,2 34,0 1,4 

40,3 34,4 34,5 1,5 

41,3 34,8 35,0 1,5 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

 

Como se observa pelas Tabelas 6 a 11, os recém-nascidos apresentaram uma tendência 

de evolução crescente da média dos valores absolutos mensurados para os 3 parâmetros, peso, 

comprimento e perímetro cefálico, à medida que a idade gestacional aumenta, semelhante 

para ambos os sexos. Quanto à variabilidade de todos os parâmetros, ela se comporta de 

maneira muito semelhante nas diferentes idades gestacionais, como é evidenciado pelos 
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valores dos desvios padrão de ambos os sexos, que pouco diferem em função da IG (tabelas 6, 

7, 8, 9, 10 e 11). 

 

 

Figura 1 – Distribuições das Idades Gestacionais (decimais) dos recém-nascidos, segundo a 

via de parto. 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

 

A Figura 1 compara a distribuição das idades gestacionais dos recém-nascidos 

segundo a via de parto. Como se observa, ela revela uma distribuição estatisticamente 

diferente entre as duas vias (p=0,0251), evidenciando ainda que os valores centrais da 

distribuição das idades gestacionais (2o e 3o quartis), no conjunto, são ligeiramente inferiores 

nas as crianças nascidas de parto vaginal – o que pode ser explicado pelo fato de que os partos 

cesáreos, idealmente, são indicados quando a gestação não evoluiu para o trabalho de parto 
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vaginal dentro do período seguro, denominado Termo, necessitando da intervenção. Outra 

explicação pode ser pela sua indicação nos casos que não evoluem de forma favorável para a 

parturiente ou para o bebê. 

Estudo publicado em 2009, no New England Journal of Medicine, verificou que em 

mulheres submetidas a cesariana eletiva a termo, 6,3% foram submetidas ao procedimento 

com 37 semanas completas de gestação, 29,5% com 38 semanas, 49,1% com 39 semanas e 

pouco mais de 15% com 40 semanas ou mais45, distribuição próxima a encontrada nesta 

amostra. 

 

As figuras 2, 3 e 4 representam as comparações dos parâmetros biométricos (peso, 

comprimento e perímetro cefálico) ao nascimento conforme a via de parto. 

 

 

Figura 2 –Distribuição dos pesos ao nascimento de acordo com a via de parto.  

 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Como se observa na Figura 2, existe diferença (estatísticamente significante, 

p<0,0001) entre as distribuições de peso ao nascer, sendo que os recém-nascidos por via 

vaginal como um todo são os que  mostravam  os menores valores de peso ao nascer.  

Estudo realizado em 2017, na cidade de Anápolis-GO, observou uma diferença 

significante na adequação do peso ao nascimento em relação a via de parto, demostrando que, 

na sua amostra, 72,8% dos bebês nascidos de parto vaginal apresentaram peso adequado, o 

que ocorreu apenas em 66,2% dos nascidos por parto cesáreo46.  

Estas divergências podem ser atribuídas também a aspectos metodológicos de nosso 

estudo, em particular às características da amostra estudada. 

 

 

Figura 3 – Comparação das distribuições dos comprimentos ao nascimento de acordo com a 

via de parto. 

 

Fonte: dados da pesquisa. 
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 A Figura 3 evidencia haver diferença na distribuição do comprimento ao nascer 

segundo a via de parto, sendo os recém-nascidos pela via de parto vaginal um pouco menores. 

A análise das diferenças mostrou significância estatística ( p: 0,0058). Por outro lado, a 

mesma Figura 3 sugere haver uma maior dispersão (variabilidade) dos valores de 

comprimento ao nascer entre nos RN de parto cesáreo. 

 

 

Figura 4 – Comparação das distribuições do perímetro cefálico ao nascimento de acordo com 

a via de parto. 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

 

 Na comparação das distribuições do perímetro cefálico de acordo com a via de parto 

(Figura 4), verificamos a mesma tendência vista no peso e comprimento, com valores 

menores nos nascidos por via vaginal, diferença esta significante estatisticamente (p<0,0001), 
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o que pode ser explicado pelas próprias características da via de nascimento, já que as 

medidas de perímetro cefálico aqui analisadas são realizadas pouco tempo após o parto, 

quando persiste ainda um certo grau de acavalamento dos ossos do crânio no caso do parto 

normal. 

 

 

Figura 5 – Comparação das distribuições das Idades Gestacionais decimais de acordo com o 

sexo. 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

 

 A Figura 5 mostra a diferença na distribuição das idades gestacionais dos RN de 

acordo com o sexo, evidenciando também que para ambos os sexos houve concentração de 
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partos no período definido como de termo pleno. Apesar disso, a mediana de IG para o sexo 

feminino foi mais elevada do que para o masculino (significante estatisticamente, p=: 0,0113). 

  

 

Figura 6 – Distribuição dos pesos dos recém-nascidos de acordo com o sexo. 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

 

Quando se compara a distribuição do peso ao nascimento dos RN por sexo (Gráfico 

6), verifica-se que, apesar das medianas terem valores absolutos muito próximos, a mediana 

do peso do sexo feminino foi inferior à dos meninos de maneira estatisticamente significante 

(p<0,0001). 
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Figura 7 – Distribuição do comprimento dos recém-nascidos de acordo com o sexo. 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

 

 Em relação ao comprimento ao nascer comparado entre os sexos, Figura 7, observa-se 

haver uma diferença de aproximadamente 0,5cm entre as medianas. Sendo que, neste 

parâmetro também, o conjunto das meninas apresenta valores menores (p<0,0001). 
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Figura 8 – Distribuição do perímetro cefálico dos recém-nascidos de acordo com o sexo. 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

 

Quando se compara a distribuição do perímetro craniano ao nascimento por sexo 

(Gráfico 8), verifica-se que, embora as medianas apresentem valores muito próximos, a 

mediana do perímetro craniano do sexo feminino foi menor (p<0,0001). 

 Considerando que as avaliações estatísticas foram realizadas no universo dos recém-

nascidos, ou seja, um conjunto que contempla um número elevado de RN, é muito provável 

que mesmo que as diferenças observadas, em valores absolutos, tenham sido muito pequenas, 

elas resultaram estatisticamente significativas pelo grande tamanho de amostra analisada. 

Entretanto, independente da magnitude das diferenças e da análise estatística, é fato que os 

RN do sexo feminino nascem um pouco menores como um todo. Isto pode também ser 

observado quando se analisam os próprios referenciais atualmente utilizados19,22.       
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No que tange à evolução do peso segundo a idade gestacional e sexo do RN, verifica-

se pela Figura 9 que os valores absolutos correspondentes ao escore Z -1,28 da população que 

avaliamos [equivalente ao percentil 10 (p10) nas distribuições em percentis], em comparação 

com os valores absolutos do mesmo percentil do referencial proposto por Fenton e 

colaboradores18, são superiores ao referencial às 37 e 38 semanas de gestação, iguais ao 

completar a 39ª , e que às 40 e 41 semanas de IG se tornam  menores do que os valores do 

referencial. 

 

 

Figura 9 – Comparação dos pesos ao nascimento correspondentes ao escore Z -1,28 

(equivalente ao p10) dos RN avaliados com o referencial da Fenton, segundo o sexo. 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

 

 Esta evolução, que se observa na Figura 9, indica haver uma tendência de menor 

velocidade de ganho de peso entre a 37ª e a 41ª semana de vida intrauterina dos RN deste 
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estudo em comparação com a tendência que seria esperada pelo referencial de Fenton e 

colaboradores.  Cumpre ainda salientar que a tendência é a mesma para ambos os sexos. 

 Pela figura 10 observa-se a mesma tendência para o escore Z 0, correspondente ao 

percentil 50 (p50), mediana do peso ao nascer, também indicando, para ambos os sexos, uma 

menor velocidade de ganho de peso entre a 37ª e a 41ª semana de idade gestacional no grupo 

estudado do que a que seria esperada a partir do referencial de Fenton e colaboradores 18,19. 

 

 

Figura 10 – Comparação dos pesos ao nascimento correspondentes ao escore z 0 

(equivalentes à mediana) dos RN avaliados, com o referencial de Fenton, segundo o sexo. 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

 

 Como se observa nas figuras 9 e 10, apesar das amplitudes das diferenças com o 

referencial ao longo do período serem praticamente iguais, isto é, ao redor de 0,8 escores Z 
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entre a 37ª e a 41ª semanas de IG, verifica-se pela Figura 10 que a mediana (escore Z 0) de 

peso ao nascer se torna menor que a do referencial uma semana antes do que o observado para 

o percentil 10, ou seja logo após completar a 38ª semana de vida intrauterina. 

Na Figura 11, que representa o escore Z 1,68, ou percentil 90 (p90), observa-se a 

mesma tendência de menor velocidade de ganho de peso entre a 37ª e a 41ª semana de 

gestação quando os valores observados são comparados com os do referencial de Fenton e 

colaboradores 18. 

 

 

Figura 11 – Comparação dos pesos ao nascimento correspondentes ao escore Z 1,28 

(equivalentes ao p90) dos RN avaliados, com o referencial de Fenton, segundo o sexo. 

 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Apesar do p 90 evidenciar uma maior amplitude de variação entre a 37ª e 41ª semanas de 

gravidez, por volta de 1,5 escores Z, quando comparado à tendência dos percentis 10 e 50 (de 

cerca de 0,8 escores Z), o comportamento desta tendência é mais semelhante à do p50, pois 

também começa a apresentar valores inferiores aos do referencial após completar a 38ª semana 

de IG.   

Quando se analisa o comprimento de nascimento, nos três percentis: p10, p50 e p90, 

observa-se a mesma tendência de menor velocidade de crescimento em comparação com os 

valores de Fenton e colaboradores18 (Figuras 12, 13 e 14), como já observado para o peso.  

 

 

Figura 12 – Comparação dos comprimentos ao nascer correspondentes ao escore Z -1,28 

(equivalentes ao p10) dos RN avaliados, com o referencial de Fenton, segundo o sexo. 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

 



60 

 

Figura 13 – Comparação dos comprimentos ao nascer correspondentes ao escore Z 0 

(equivalentes à mediana) dos RN avaliados, com o referencial de Fenton, segundo o sexo. 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

 

Figura 14 – Comparação dos comprimentos ao nascer correspondentes ao escore Z 1,28 

(equivalentes ao p90) dos RN avaliados, com o referencial de Fenton, segundo o sexo. 

 

Fonte: dados da pesquisa 
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Nas Figuras 12, 13 e 14, evidencia-se, ainda, que o comportamento do comprimento 

ao nascer segundo a idade gestacional, é semelhante para ambos os sexos, que a amplitude de 

variação dos valores entre 37ª e a 41ª semana é a mesma, ou seja, cerca de 0,8 escores Z para 

o p10 e o p50 e de 1,5 escores Z no p90.  

Entretanto, diferentemente do peso, praticamente todos os valores de comprimento já 

desde a 37ª semana são inferiores aos do referencial. Nesse sentido é importante observar, 

Figura 13, que em todas as idades gestacionais o distanciamento dos valores do referencial 

(em direção a valores mais baixos) é maior para os RN de comprimento mediano da 

população de estudo (escore Z 0 ou p50), do que para os RN cujo comprimento ao nascer 

corresponde aos p10 ou 90 da população estudada. 

Quanto ao perímetro cefálico ao nascimento, verificou-se que ele mantém a tendência 

a valores menores do que os do referencial após as 38 semanas de IG (Gráficos 15, 16 e 17). 

 

 

 

Figura 15 – Comparação dos perímetros cranianos ao nascer correspondentes ao escore Z -

1,28 (equivalentes ao p10) dos RN, com o referencial de Fenton, segundo o sexo. 

 

Fonte: dados da pesquisa 
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Para o p10 do perímetro cefálico ao nascimento (Figura 15), ambos os sexos 

apresentaram valores acima dos valores do referencial com 37 semanas da IG, sendo que a 

partir de 39 semanas, seguiram a mesma tendência apresentada pelos parâmetros biométricos 

anteriores. 

Chama a atenção que apenas às 41 semanas de IG houve uma maior diferença entre os 

sexos. Este fato não corresponde ao observado nos referenciais e, provavelmente, decorre de 

características da população estudada ou de erros de mensuração.  

 

 

Figura 16 – Comparação dos perímetros cranianos ao nascer correspondentes ao escore Z 0 

(equivalentes ao p50) dos RN, com o referencial de Fenton, segundo o sexo. 

 

Fonte: dados da pesquisa. 
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 A mesma tendência verificada na evolução do p10 (Figura 15) se mantém para o p50 

(Figura 16), com a diferença que, neste, os valores de perímetro cefálico ficaram todos 

inferiores aos da mediana do referencial já a partir da 38ª semana. Quanto à diferença entre os 

sexos nota-se que ela se acentuou a partir da 39ª semana de IG. 

 

 

Figura 17 – Comparação dos perímetros cranianos ao nascer correspondentes ao escore Z 

1,28 (equivalentes ao p90) dos RN, com o referencial de Fenton, segundo o sexo. 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

 

Para o p90 do perímetro cefálico (Figura 17), evidenciaram-se valores mais próximos 

dos esperados pelo referencial do que os observados nos outros percentis; porém manteve-se a 
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tendência dos valores da população de estudo se afastarem da mediana, em direção a valores 

menores com o avançar da IG.  

Ao verificar os três parâmetros biométricos avaliados neste estudo, podemos perceber 

que o comportamento da tendência do perímetro cefálico se aproxima mais do 

comportamento do peso do que do comprimento, apresentando, ambos, em todos os percentis 

avaliados, valores acima do referencial na 37ª semana e a seguir valores abaixo do referencial. 

 Os dados da população de estudo foram analisados também tendo como referencial os 

valores das curvas propostas pelo estudo INTERGROWTH-2122.  

Na comparação com o referencial INTERGROWTH-21 o peso apresentou valores 

absolutos superiores aos do referencial INTERGROWTH-21, nos 3 percentis avaliados (p10, 

p0 e p90) em quase todas as idades gestacionais e em ambos os sexos (Figuras 18, 19 e 20). 

As únicas exceções foram o p10 e a mediana (p0) que para as 41 semanas de idade 

gestacional tinham valores de pesos menores do que o referencial, Figuras 18 e 19).  
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Figura 18 – Comparação dos pesos de nascimento correspondentes ao escore Z -1,28 

(equivalentes ao p10) dos RN, com o referencial de INTERGROWTH-21, segundo o sexo. 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

 

 A Figura 18 mostra que o percentil 10 de peso da população de estudo apresenta 

valores absolutos maiores que o referencial para a 37a, 38a e 39a semanas de IG, uma 

concordância quase perfeita com o referencial na 40ª semana de IG e que a partir da 41ª 

semana os valores passam a ser inferiores ao percentil 10 do referencial, isso para ambos os 

sexos, independente das diferenças existentes entre meninos e meninas que são mais evidentes 

na 37ª e na 41ª semana. 
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Figura 19 – Comparação dos pesos de nascimento correspondentes ao escore Z 0 

(equivalentes à mediana – p50) dos RN, com o referencial de INTERGROWTH-21, segundo 

o sexo. 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

 

 Em relação ao p50 para o peso ao nascimento (Figura 19), a maior diferença entre a 

amostra e o referencial verifica-se às 38 semanas de IG, com valores superiores na amostra, 

enquanto valores abaixo da mediana são observados na 41ª semana, como observado no p10.  

 O p50, embora apresente uma tendência de evolução decrescente como os demais 

percentis, alcançando valores progressivamente menores em relação ao referencial, é o 

percentil que mostra uma menor amplitude de variação entre a 37ª e a 41ª semana de gestação, 

cerca de 3 décimos de desvio padrão (0,3 escores z). 
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Figura 20 – Comparação dos pesos de nascimento correspondentes ao escore Z 1,28 

(equivalentes ao p90) dos RN, com o referencial de INTERGROWTH-21, segundo o sexo. 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

 

Quanto ao p90 de peso ao nascimento (Figura 20), observa-se que, independentemente 

da IG e sexo, os valores da população de estudo situam-se acima dos valores do p90 do 

referencial. A maior diferença se observa às 37 semanas, quando o valor absoluto do peso 

chega a estar praticamente um desvio padrão acima do referencial, para ambos os sexos. 

A análise do comprimento ao nascer (Figuras 21, 22 e 23) revela que, diferentemente 

do verificado para o peso, praticamente todos os valores dos percentis comparados estão 

abaixo dos valores propostos pelo referencial do estudo INTERGROWTH-21st, em todas as 

idades gestacionais.  Na comparação do comprimento ao nascer por sexo, o sexo feminino 
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evidencia sempre ter valores absolutos menores do que os do masculino, comportamento 

também observado nas comparações com o referencial da Fenton. 

 

 

Figura 21 – Comparação dos comprimentos ao nascer correspondentes ao escore Z -1,28 

(equivalentes ao p10) dos RN, com o referencial de INTERGROWTH-21, segundo o sexo. 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

 

Observando a Figura 21, verifica-se que o p10 de comprimento, em todas as IG se 

situa a mais de 1,5 escore Z abaixo da mediana do referencial, indicando valores abaixo do 

escore Z -1,28, correspondente ao p10. Nota-se também que a diferença entre os sexos é 

quase regular em todo período gestacional, com os valores das meninas sempre 

proporcionalmente menores aos esperados pelo referencial do mesmo sexo. 
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Figura 22 – Comparação dos comprimentos ao nascer correspondentes ao escore Z 0 dos RN 

(equivalentes à mediana - p50), com o referencial de INTERGROWTH-21, segundo o sexo.  

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

 

 Observa-se pela Figura 22 que, do mesmo modo que para o percentil 10, há diferença 

entre a mediana da população de estudo e do referencial, indicando valores absolutos de 

comprimento ao nascer proporcionalmente menores na população aqui avaliada. Embora não 

de maneira tão regular quanto no percentil 10, os valores de comprimento das meninas são 

sempre proporcionalmente menores.  

No conjunto a Figura 22 permite visualizar que os valores do p50 são um pouco 

menos discrepantes do que os do p10 (Figura 21) em relação aos do mesmo percentil do 

referencial, mas mantêm a tendência de aumentar progressivamente a diferença com o evoluir 

para as IG maiores. 
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Figura 23 – Comparação dos comprimentos ao nascer correspondentes ao escore Z 1,28 dos 

RN (equivalente ao p90), com o referencial de INTERGROWTH-21, segundo o sexo. 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

 

 No percentil 90, representado na Figura 23, observa-se que, diferente do observado 

nas Figuras 21 e 22, os valores de comprimento ao nascer dos RN nas 37 semanas de IG são 

maiores na população de estudo do que no referencial e que os do sexo feminino não 

apresentam a mesma tendência uniforme de serem menores que os meninos.  

Mesmo assim verifica-se pela mesma Figura 23 que a tendência dos valores absolutos 

se tornarem progressivamente menores com o avançar da IG, como observado para os 

percentis 10 e 50, também está presente para o percentil 90, embora não com a mesma 

magnitude e regularidade de evolução. 

 Quanto ao perímetro cefálico do RN observa-se pela Figura 24 que no que tange ao 

percentil 10, para ambos os sexos, os valores são muito semelhantes aos do referencial para as 
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37, 38 e 39 semanas de idade gestacional e que às 40 e 41 semanas se tornam 

progressivamente menores. Apesar disso a magnitude desta diferença não pode ser 

considerada como muito importante, pois se situa entre 2 e, no máximo, 5 décimos de desvio 

padrão. Diferença esta de poucos milímetros, que pode ser atribuída a variações no tempo de 

duração do parto, à via de parto e a dificuldades técnicas para realizar esta medida como 

rotina imediatamente após o parto. 

 

 

Figura 24 – Comparação dos perímetros cefálicos ao nascer correspondentes ao escore Z -

1,28 dos RN (equivalentes ao p10), com o referencial de INTERGROWTH-21, segundo o 

sexo. 

 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Os dados do perímetro cefálico chamam a atenção nos percentis 50 e 90 (Figuras 25 e 

26), pois apresentam praticamente para todas as idades gestacionais valores superiores ou, na 

pior das hipóteses, iguais aos do referencial. 

Apesar disso mostram a mesma tendência dos outros parâmetros, ou seja, evoluem 

com valores progressiva e proporcionalmente menores à medida que aumenta a idade 

gestacional.   

 

 

Figura 25 – Comparação dos perímetros cefálicos ao nascer correspondentes ao escore Z 0 

dos RN (equivalentes à mediana - p50), com o referencial de INTERGROWTH-21, segundo o 

sexo. 

 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Figura 26 – Comparação dos perímetros cefálicos ao nascer correspondentes ao escore Z 1,28 

dos RN (equivalentes ao p90), com o referencial de INTERGROWTH-21, segundo o sexo.  

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

  

 O p90, apresentado na Figura 26, revelou, para ambos os sexos, valores acima dos do 

referencial em todas as idades gestacionais, mas mesmo assim manteve tendência de evoluir 

para valores absolutos progressivamente menores com o progredir da idade gestacional, 

tendência essa já observada para todos os parâmetros, independente do referencial utilizado 

nas comparações.  

 No conjunto, as distribuições dos valores de escore Z de peso e perímetro craniano ao 

nascer foram relativamente próximas entre si e em relação ao referencial, independentemente 

de qual referencial fosse considerado.  
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O comprimento ao nascer revelou um comportamento discrepante dos outros dois 

parâmetros, peso e perímetro cefálico, evidenciando valores quase que sistematicamente 

abaixo dos apresentados pelos dois referenciais. Cabe salientar que para este parâmetro as 

diferenças observadas foram um pouco menores com o referencial do INTERGROWTH-21.  

 

Para a prática assistencial de rotina, a adequação de curvas de referência para a 

população objeto da atenção é de suma importância para interpretar os valores observados.  

No período neonatal a avaliação da adequação do peso ao nascimento para a Idade 

Gestacional é um parâmetro amplamente utilizado para avaliar o prognóstico do recém-

nascido, bem como até para definir condutas a serem tomadas.   

 Para a classificação do RN de acordo com a relação entre peso ao nascimento e IG, 

amplamente utilizada, dispõe-se de várias curvas referenciais de crescimento intrauterino que 

vêm sendo publicadas ao longo do tempo e em diferentes locais. Como esses referenciais 

foram construídos a partir de estudos que utilizaram amostras de populações distintas, além de 

técnicas também diferentes, torna-se difícil a sua utilização indiscriminada e acrítica em 

outras populações.  

 Neste trabalho, buscou-se analisar a adequação das curvas de Fenton e Kim e do 

estudo INTERGROWTH-21st para uma utilização de rotina em uma população de RN de uma 

região urbana, de elevado IDH na região Sudeste do Brasil.  

 A restrição de crescimento intrauterino (RCIU) é rotineiramente definida como peso 

do recém-nascido abaixo do percentil 10 ao nascimento, para a sua idade gestacional14. Em 

ambos os referenciais estudados, observou-se no p10 que o peso da população deste estudo 

até o termo pleno se comporta com valores superiores aos dos referencias, e com 41 semanas 

de IG, menores. O que significa que a utilização desses referenciais pode levar a uma menor 

sensibilidade, com menor detecção de RN com restrição de crescimento intrauterino, pelo 
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menos entre os RN de termo, além de gerar uma menor estimativa de prevalência de RCIU 

nessa população. 

 Em estudo comparando a curva da Fenton e Kim18 e a curva de Alexander e cols.47, 

outra curva de crescimento intrauterino anteriormente proposta, verificou que a primeira  

curva apresentou menos crianças definidas como PIG, o que, portanto, implicaria em menores 

custos hospitalares, segundo esse critério, quando se consideram os cuidados especiais que 

estes RN demandariam.21  

 Entretanto, outro estudo publicado que comparou a curva da Fenton e Kim 18 com a de 

Lubchenco e cols, curva esta uma das primeiras propostas para utilização de rotina, também 

para detecção de RN PIG, concluiu que a primeira tinha maior sensibilidade, detectando mais 

RN nesse critério 48.  

 Trabalho brasileiro, realizado com RN atendidos na rede pública de saúde do 

município de Maceió, Alagoas, comparou as curvas INTERGROWTH-2122 com as da Fenton 

e Kim18 e Alexander e cols.47, concluindo que pelas curvas da primeira houve menor detecção 

de RNs PIG e maior rastreio de GIG. 

 Kozuki e cols., analisou peso ao nascimento de 16 coortes pelas curvas do 

INTERGROWTH-21 e outras duas curvas americanas, verificando diferenças que 

ultrapassavam 25 por cento na prevalência de PIG, sem nenhuma mudança significativa no 

risco de mortalidade neonatal, o que resultou em um decréscimo no percentual de óbitos 

neonatais atribuíveis ao peso PIG.25 

 Considerando a população de nosso estudo, a hipótese mais provável para o fato de os 

resultados mostrarem tendências e valores diferentes dos propostos pelos referenciais de 

Fenton e do INTERGROWTH-21, é de que isso possa ser decorrente de aspectos 

metodológicos relativos às tomadas das medidas, mas principalmente pelas características das 

amostras de recém-nascidos utilizadas para estimar os valores de referência.  
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Nesse sentido, o estudo INTERGROWTH-21 teve como base dados multicêntricos, 

que incluíram não somente amostras de países em desenvolvimento, de gestações com 

critérios de inclusão e de exclusão padronizados e bem definidos de modo a que não 

pudessem interferir no tamanho do concepto22. Já as curvas do referencial proposto por 

Fenton e Kim foram resultantes de metanálise de estudos realizados de maneira independente 

em diversos países desenvolvidos, com características metodológicas que também não eram 

exatamente equivalentes18. Isto explicaria também as diferenças de valores que os dois 

referencias apresentam. 
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5. CONCLUSÕES 

 

 

 Em síntese, é possível concluir que os recém-nascidos de termo, de gestações de baixo 

risco de mães adultas jovens, usuárias do Sistema Único de Saúde (SUS), apresentam valores 

de antropometria ao nascimento diferentes dos propostos pelos referenciais de Fenton e Kim e 

do estudo INTERGROWTH-21. 

 Essas diferenças em relação aos valores dos referenciais variam nas diferentes idades 

gestacionais, definidas como termo (37 a 41 semanas), e não são iguais nos escores Z -1,28 

(p10), Z 0 (p50) e Z 1,28 (p90) para o peso, o comprimento e o perímetro craniano ao nascer, 

independentemente do sexo dos recém-nascidos.  

O comprimento ao nascer, diferentemente do peso e do perímetro craniano, é o único 

que apresenta valores sistematicamente inferiores aos dos referenciais entre a 37ª e a 41ª 

semana de idade gestacional, tanto para a mediana (p50) quanto para os percentis 10 e 90.  

 No que se refere à tendência de evolução dos escores Z (percentis), entre as idades 

gestacionais referidas como de termo (37ª até 41ª semana), tanto para o peso, quanto para o 

comprimento e o perímetro craniano ao nascer, ela é sempre decrescente, indicando uma 

velocidade de crescimento menor do que a previsível a partir das curvas de referência. 

 Finalmente, a partir desse conjunto de conclusões, é possível inferir que não há 

coincidência “exata” entre os valores obtidos e os de ambos os referenciais. Entretanto, pode-

se afirmar que há menores diferenças entre os valores absolutos de peso, de comprimento e de 

perímetro craniano ao nascer, com os respectivos valores indicados pelo referencial do 

INTERGROWTH21, independentemente do sexo do recém-nascido, da idade gestacional e 

do percentil comparado. A única exceção é para os valores absolutos da mediana de peso, que 
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são mais próximos do referencial de Fenton e Kim do que dos valores do p50 da curva do 

INTERGROWTH21.  

 Como consideração geral, pode-se dizer que, como esperado, fica evidente a 

impossibilidade de haver uma curva referencial única e universal, válida para ser utilizada de 

maneira acrítica e absoluta. Assim, fica clara a necessidade de realização de novos estudos 

que possam contribuir para a discussão de algumas das peculiaridades dos achados de nosso 

estudo, como por exemplo a sua evolução e, também, os valores do comprimento.  

Os resultados desses estudos, não são para validar ou invalidar a utilização dos 

referenciais, mas poderão ser extremamente importantes contribuindo para que os referenciais 

sejam utilizados de maneira mais criteriosa e, portanto, mais consistente, nas diferentes 

populações em que venham a ser utilizados.  
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APÊNDICE A - Instrumento de Coleta de Dados  

 

 

Mãe  

 

Número do prontuário: ___________________________ 

Data de nascimento da mãe: ___/___/___ 

Tipo de parto: (   ) PN    (    ) PC      (    ) analgesia 

 

 

 

Recém-nascido 

 

Número de atendimento: ____________________ 

Data de nascimento: ___/___/___ 

Sexo: (   ) F    (   ) M             

Idade gestacional: ____ semanas e ___ dias 

Apgar 1º ____/ 5º_____ 

Peso ao nascer: _______ g  

Comprimento: ______ cm 

Perímetro Cefálico ______ cm 
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APÊNDICE B – Autorização Administrativa para Coleta de Dados 
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APÊNDICE C – Parecer Consubstanciado Comitê de Ética e Pesquisa.  
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APÊNDICE D – Tabelas   

 

  

Tabela 12 – Distribuição de Apgar 1º minuto em relação a Idade Gestacional. 

Apgar/ 

IG 

36-36,9 

semanas 

37-37,9 

semanas 

38-38,9 

semanas 

39-39,9 

semanas 

40-40,9 

semanas 

41-41,9 

semanas 

Total  

Apgar 1: 

0-3 

0,10%  

(4) 

0,10%  

(4) 

0,10%  

(4) 

0,15% 

(6) 

0,32% 

(13) 

0,07% 

(3) 

0,83% 

(34) 

 

Apgar 1: 

4-7 

0,78% 

(32) 

1,80% 

(74) 

2,07% 

(85) 

4,17% 

(171) 

2,63% 

(108) 

0,88% 

(36) 

12,33% 

(506) 

 

Apgar 1: 

8-10 

3,31% 

(136) 

10,99% 

(451) 

14,04% 

(576) 

28,54% 

(1171) 

14,06% 

(577) 

6,78% 

(278) 

77,72% 

(3189) 

 

Não 

registrado 

0,56% 

(23) 

1,15% 

(47) 

1,75% 

(72) 

3,27% 

(134) 

1,63% 

(67) 

0,76% 

(31) 

9,12% 

(374) 

 

Total 4,75% 

(195) 

14,04% 

(576) 

17,96% 

(737) 

36,12% 

(1482) 

18,64% 

(765) 

8,48% 

(348) 

100% 

(4103) 
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Tabela 13 – Distribuição de Apgar 5º minuto em relação a Idade Gestacional. 

Apgar/ 

IG 

36-36,9 

semanas 

37-37,9 

semanas 

38-38,9 

semanas 

39-39,9 

semanas 

40-40,9 

semanas 

41-41,9 

semanas 

Total  

Apgar 5: 

0-3 

0 0 0 0 0 0 0  

Apgar 5: 

4-7 

0,09%  

(4) 

0,34% 

(14) 

0,27% 

(11) 

0,58% 

(24) 

0,51% 

(21) 

0,12%   

(5) 

1,92% 

(79) 

 

Apgar 5: 

8-10 

4,14% 

(170)  

12,60% 

(517) 

16,01% 

(657) 

32,40% 

(1329) 

16,55% 

(679) 

7,63% 

(313) 

89,32% 

(3665) 

 

Não 

registrado  

0,51% 

(21) 

1,09% 

(45) 

1,68% 

(69) 

3,14% 

(129) 

1,58% 

(65) 

0,73% 

(30) 

8,75% 

(359) 

 

Total 4,75% 

(195) 

14,04% 

(576) 

17,96% 

(737) 

36,12% 

(1482) 

18,64% 

(765) 

8,48% 

(348) 

100% 

(4103) 
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